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Radio Nepal sander fran varldens tak 

Radio Wepals studiobyggnader, med dot gamla huset till vanster och de nya 
byggnaderna bakom skylten. . Poto: Ebbe Nilsson 

Beacon Radio granne 

och konkurrent till 

BRMB i Birmingham 



Beacon Radios reservstudio for inspelning av program. Roto: CES 

Nyhetsredaktionen pa Beacon Radio. Bet fanns inte sa mycket for redaktoren 
att gdra pa sondagskvallen. Han tittade i stallet pa cricket pa TV. 
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Beaco.o Radio i .niva sued lyssnarna 
■OmrSdet West Midlands har flera lokalstationer som lappar over varandras sand 

nin9somr§den. fop hala omrSdet sander BBC Radio West Midlanels, mera kand som 
Badio WM* Stationsn startade som BBC Radio Birmingham mien utdkade senare si'tt 
tackningsomrSds med slavsandare i Woluerhampton, I Birmingham finns BRMB sdm 
hdr till de aldsta ILR**stationerna« Sdderut finns Mercia Sound i Covsntry som 
ar Lady Godivas hemstad och som utsattes for omfattande flygbomBning under an 
dra v/arldskriget, Nordvast om Birmingham ligget Wol\/erhampton i^'BRHBts stdr 
sta konkurrent. Det ar Beaoon Radio som dverlappar en stor del av BRMBis tack 
ningsomrSde'. . 

Td-lar-inte ner^till lyssnarna - . > ■ ■ ' ■ ? v; 

Dave Cooper, som ni kan lasa om i fdregiende nummer av tidningen,rberattade a 
tt han fdredrog att lyssna p§ Beacon Radio framfdr den "egna" lokalstationen, 

Ban ansSg att BRMB talade ner till folk, vilket inte Beacon Radio gor. Tackv^ 
ra sina skriverier i poptidningen Brum Beat hade han lart kanna DOsn MUce Ds- 
tfies som dS-korde^ett program pS sbndagskvallar. Vi hade darfdr mdjlighet att 
f§ en guided tur i stationsbyggnaden fore hans program och aven narvara under 
sandningen. Resan till Wolverhampton gick i bil och bland annat den kanda mb- 
torvagskhuten Spagetti function passerades innan vi kunde parkera pb gSrdspla 
nen vid Tettenhall Road« - 

Byggnaden ar relativt svar att finna dS endast smS skyltar finns vid entren , 
p§ den hdga mur som skarmar av tradgSrden mot gatan* Stationen Mr inrymd i en 
aldre stenvilla, Liksom mSnga ILR—stationer har man tuingats gora inbesparin_g 
ar. Det bdrjade redan fore starten 1976 dM det hade plaherats en personalsty^ 
ka pM 46 personer men da allmamheten inte kopte sa mSnga aktier som det varpl 
anerat fick man gora nerskarningar av personalen till 39 personer, IBA som dg. 
lar ut sahdningstillstanden fann till sin fdrvMning■att bare en grupp hade in 
tresse av att starts en lokalstation i staden, Det var Beacon Broadcasting Li 
mited som agdes av den lokala tidningen Express and Star#. DS myndigheten var 
angelagen att det startades eh station fick de licensen med villkor att agar- 
och finansstrukturen andrades. Senare har stationen gjort fler omlaggningar , 
och det finds nu pS kvallstid endast tvM personer i byggnaden dS de inte lan_g 
ra har nMgbn vaktmastare. I stallet ar det endast en nyhbtslasare och en D3dM 
plate« ■ 

Biljardbord i kallaren- • 

Eftarsom det Mr flora personer som gor program pS olika tider kan inte alia s, 
kivor och band fdrvaras i studion, Dg^for har stationen ett orkivrum dar,var— 
je D3 fdrmodas ha ett eget plStskMp att fbrvaro band och likhahde’i.~Eor att 
pigga upp D3:na finns i kallaren ett rum med biljardbord och automater med to, 
hak, choklad och dryckor,' 

PM ovanvMningen var stationens produfctionsstudio inrymd. Den var utrustad en 
mixer som hangt med sen starten 1976, Vidore fanns Studer bandspelore, tinge — 

far 70 %.av reklamen producerar stationen sjalv. Dgramot var stationsjihblar- 
na kbpta utifrin, 

Trdtt*nyhetslasare 

PM bottenvMningen bofinner sig de ordinarie studierna for sMndningarna Och a— 
ven nyhetaredaktionon, Vidare finns '*the lines room*' dMr alia fasta ledningar 

till sMndare, motororganisationenAA, polls, idrottsplatspr finns uppkoppladei 
I nyhetsredaktionen finns anslutningen till nyhetsledningen fran IRN i London, 
Via denna terminal kan de bahda nyhetslnslag under timmarna eller relaa.nyhet. 
obulletinerna pa holtimroarna, Denna■ledning anvands numera Mvon -for pverfdring 

^'^..^LR:s',Topp 2p-lista i mono pM lordagarna, 1 rummet finns Mven diverse telg. 
printrar, telefqner och bandspelare. En sdndagskvall flyter.nyhotorna trogt , 
Darfor sMg vi nyhotslMsaren Bob Williams vMl tillbakalutad i en stol sittaoch 
gaspa medan cricket flimrade pM on TV, P§ bottenvMningen har stationen en ny- 
hetsstudio och tvM programstudios varav den ena Mr mcr valut'rus’tad’och dMrfor 
anvands for de lopande-programmen. Den andra studion kan ocksM anvandas fordi 
roktsandningar men brukas mest for redigering och forberedelser, I alia studT 



□ s har Beacon ■ i^ad'io' instalierot luf tkonditionering, Vidare finns det I jusskyJ^ 
tar som tands. vid brandlarm, I de bSda programstudierna finns det natui'ligt - 

vis klockor placG#|ade sa att do latt kan ses av programledaren, PS dessa klojo 
kdr finns dot eri. rod markering av de fem sista sekundorna fore heltimnifen* Det 
ar en kvarleva fran statiofiens start dS DDsn .kbrde nyhetsjinglen innan ban 
mnade over till nyhetslasaren< Numera ar rutinen sSdan att nyhotslasarsnforst 

laser upp rubrikerna, kor sedan nyhetsjinglen och darofter fdrtsattor rhod sja 
lua nyhetssandningen♦ Likspm studion ar opebetad av D3tn sjalv Mr nyhetsfetudj. 
on manovrerad ay. ny hotslasarerl * Ban har en egen undetmixeb i nyhetsstudion , sS 
D-3:h drar bara ujdp on regel pS sin mixer for att slappa ih nyhetsavdelhingeni 
I nyhetsstudion finns en mikrof'on, en mindto mixer och en jin^lemaskin som Sr 
avsedd att kora carts pa med reportage dS riyhetslasaten, Inte sjalv lasblf upp 
alia inslag, Stationen sander iRN-bulletinor IdS natterna meilari' -00 O'Ch''06 me" 
dan dvrig tid utfiyttjas den ogtta redaktionen, 

Walutrustad studio .. 
•"nw Mb Ui W *•«>« M M iM 

Livestudion var Mppbyggd sS att D3:n sitter vid ett/U-format bord* Till hoger 
Sr det \/aggfast hledan det' till Vanster finns yta fri sa att D3:n kan nS komma 
fram till sin arbetsplats* rramfdr bordet finns aven fria ytor och rummat har 
glasrUtol^ sS att programledaren har dgonkontakt med nyhetsstudion och reserve 
g^tudibn • : - .^ 

D3:n kor programmet med hjalp av en Mieve mixer och har jinglar och reklam pS 

Sonifex jinglemaskiner♦ Vidare finds Stude.r rullbandspelare och'tre Tgehnics 
skivspelare. Tva av deksa ^ar monterade i anslutning till mi-xern* Till vanster 
pS bordet vid sidan av den ordinarie skivspelaren finns en fdrsankning i bor¬ 
det. I detta fack. Sdrvaras de skivor som for tillfallot ingar i stationees s£. 
ellista spm anvadds for sandningarna under dagtid. PS ytterkanten av bordetar 
den tredje s’kivspelaren place.rad. Stationen.s skivspelare var- extremt snabbst^ 
rtande. Normalt startar en battre skiyspelare pa ungefar ett kvarts varv pS 
dn skiva, ^essa skiyspelare var *sa snabba i starten att det rackte att. Mike 
efter att ha cuat skivorna backade ta.llriken cirka en centimeter! Han hade en 
gSng gjort en provinspdlhing for Radio One men var inte nojd^ med deras skivs¬ 
pelare som tog tre sekunder pa sig att komma upp i varv och aven var langsam^ 
ma nar det'stoppadds♦ I taket ovanfor mixern var tvS stpra hdgtalare montera^ 
de i takot. Normalt hordes dot pSgSende programmet i dem men da skivor och ba 
nd ska cuas kopplas de cm sa att sandningen hors i mono i den hdgra hogtala - 
ren medan det cuade inslaget i den vanstra. Naturligtvis bryts hogtalarljudet 
dS mikrofonregeln dras upp och samtidigt tands en rod lampa* —. 

^.bstrakningsmaskin . ' 

PS den hog'ra sidan av bordet finns hoger skivspelare och en rullbandspelare • 
PS en hylla ovanfor dessa finns bland annat ett kassettdack som enbart ar ak- 
tiverat dS mikrofonrogeln ar uppe. Har kan D3:n gora 'en inspelning av sina iji 
satser for att sjalv utvardera sitt program. Referensbandning av hela progra- 
met sker pS lag hastig’het pS rullband i Tpg Lines ^oom* Uid sidan av denn.a b^ 

ndmaskin' finns on appprat kallad l/oteline'« Har kan stationen ' snabbt pS resul- 
tat pS olika omrdstningar som kan goras i diskussionsprogram. Genom att lyss- 
narna ges olika nummer att ringa om de svarar ja eller nej pS en fraga kan en 
maskin med fyra rakneverk snabbt rakna antalet samtal och sarmed roster. 

Ovanfor fdnstret till nyhetsstudion finns klockan och ovanfor denna har nSgon 
fast ett kort. Dot har fdljande tankvarda instruktions Before operating mouth 
please engage brain.^. J; bakgrunden av studion stSr aven en farg-TU med Ijudet 

nedskruvat . Den vpr ; spmj regel installd pS IT\/ men kunde aven onvandas for te- 
xt-TV, Dar kunde man fa framupplysningar som Top 30 albums och gig guide med 
uppgifter cm var bond spelar den narmsta tiden. PS text-TU finns aven inslag, 
for popintresscrabcsom skivrecensioner och en video chart .d.v.s# en hitlis- 
ta over popvideos. PS TUxn satt. aven en bjprn som stationsmaskot♦ 

^akneverk for mueikon . . 

Brittisk radio har'fortforande problem med den begransade nSltiden^ Det gall- 
er for stationerna att hushalla mod skivspelandet och aven bokfdra hur^ mycket 



•'•'spslos i do oiika programmer!• Rent praktisk innebar dot inte att de enskilda 
DJ^na far vissa kvotor utan i stallet bar stationen on sSdan programupplaggn— 
ing att slutresultatet blir ungefar korrekt. Under jingleriiaskinerna i studion 
sitter tvS digitala raknev/erk for rapportering av speltid^ "^idigare .anuande-BG^ 
aeon Radio uanliga stopper men D3:na glomde ofta att nollstalla'dem och dar- 

fpr biev dot ofta gissningar. Stationens D3*s fyller i listor mod spoladelS— 
tar och ..speltid4 

Ti‘ll hdger'p'& "en'hyIIP oA/arifor jinglemaskinerna star en ombyggd Sharp svart o 
vit-TV* Den anvands for kontroll over bosokare v/id yttordorren♦ War nSgoh try, 

cker pa ringklockan aktiveras en TU-kamcra over dbrren qoh TU-mottagaron• PS 
^.'frodten av TA/:N dar volymko'ntroll, kanalvaljare och ovriga rattar suttit >ar 

-stat^Lonen monterat on'ny kofitrollpanel, I denna ingSr on porttelefon sS att 
-''D'J:n kan frSga besdkarGn vem vederbdrande Mr och vilket aronde han har.' Om hu 

personen ska siappas in trycker D3:n•pS en kn^pp som aktivefar pdrtens eiektx 

iska iSs# Detta G>;tra arbeta har stationens D3:s fatt pS kvallarna efterspmB^ 
aeon Radio har sparat in pa vaktmastart jansten, Utrustningon i studion fuUbjo 
rdas med en val tilltagen papperskorg att slanga laskburkar och lappar med on, 
skelStar oftor de har anvants* ' 

Spellista pS dagtid 

I programmen laser D3:n vadret pS halvtimmen och aven direkt efter nyhetssdnjd 
ningarna. For att hSlla styr pS musikutbudet anvands dagtid on spellista. dar 

. skivprna ar forvarado i facket pa studiobordet. Vid sidan av facket ligger on 

lista med latarna. A/id denna ar haftat rutade blad dar varje ISt her en rOta^ 
...I dessa rutor fyller stationens DU:s i datum och programtimmo nar on skive ur 
spellistan har spclatse Sklvorna repeteras ganska ofta under da>gohs lopp* Vid 

vH^itt bpspk i augusti 1984 bestod spellistan av 20 A—latar, 40'^B^lStar och' en« 
..dost 3;;lStar-pa C-listan, Normalt brukaoD don innehSlla fler skivor'* Vid denna 

tidp.unkt ingick dessa hitlatar pS A-listan ? , •' 
Tossing and turning: Windjammer 
Careless Whisper: George Michael 
Seven seas: Feho a The Bunnymen 
It's a hard life: Queen 
Selfcontrol: LourQ Brannigan . 

tujo tribes 2 ;FGTH ' " 

I need you: Pointer Sisters 
Whatever i do: Hazel Dean 
When doves cry: Prince 

• Ecstacy of flight:’ Chris do Burgh 

Like to get to knotu you luell: Hbiuard 

3ones 
Love songs are back again: Band of 

The day begore you came: Blamanche 
Closest thing to heaven^ Kane Gong 
Whats love got to do with it: Tina 
Agadoo: Black Laoo 
Young at heart: The Bluebells 
Douin on the street: Shpkatak 

Everybody's laughin: Phil Foaron & GalaxyOn the wings of love* 3effrey Osborns 

-Det kanske bdr tillaggas att Windjammer into gjorde nagon ny version pa Ivy j- 
ieagues gamla hit medan'daremot Oigmanche tog sig an en ABBA^lat, 

Blandade program pS sB'hdagar 

Mike Qavies kdr '^The Rock Show** sbndagar 19^15 - 22,00. Eller rattare sagt p§ 
denna tid sandes programmet innen Beacon Radio moblerade om veckosluten for ,a 

tt ge plats St ILR-hitlisian, Mike hors darfor numera pS fredagskvailar• " Den 
dSvarande tiden pa sbridagskvallen var kanske inte den meet lyckade for eh poj^ 
sandning, Ban fick ingen.. draghjalp av fbregSende program eftersom det tidiga^ 
,re pS kvallen sandes asiatiska program, Dessa var som regel bandade i fdrvag* 

vard ar intresserad av massmedia for fbrutom radioprogrammet gdr han film 
recentioner och arbetar pS Central TV, Han tycker om att gbra intervjuer och 
sSdana ar ofta inkluderade i programmet* Den andra programtimmen bandar handjf 
ta i forvag eftersom den brukar innehalla utlandska liveinspelningar for att 
minska nSltiden, 

p3:ogrammen inleds med en lustig sammanfattning av den gSngna veokan, De fors— 
ta skivorna ar tyngre pop^St heavy' metal—hSllet, Darefter kan det bli vilken 
sorts pop som heist dS han inte ar styrd av nSgon spellista, Forutom att mus¬ 
ikutbudet kqn variera kraftigt frSn den ena veckan till nasta ar det pS sonda^ 
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garna mycket varierande mangd reklam^ ^issa dagar forekommer ingen reklam ma- 
dan det- andt^a ganger kan vara flera annonsdrer, 

F.asta inslag ^ 

I programmet har Mike .Davies ett inslag han kallar "name and claim it"* Detar 
uppbyggt sa att en skiva spelas och lyssnarna kan ringa in och saga artistens 
namn. ^orst med ratt svar far skivan* Han skiljer sig fr&n mSnga D3:s genomen 

vana att inte tala i skivornas intron. Under den gangna veckan. hade han sett 
fern filmer som han refererade till da han spelade ■ i'artar' frSn filmerna# '^urne^r 
kan skivbolagen knappt ge ut en skiva utan att samtidigt spela in en filmj : • : 

E^nligt de senaste ropporterna har reklamkeparna spenderat mer pengar i var pS 
ILR-statignerna. an motsvorande tid fdregaende Sr. Okningen har dock varat gan 
ska liten cm man tar hansyn till inf lationen. MSinga stationer har darfor 'sett 
om sina hus och minskat pS personalstyrkan och samarbetat med gemensamma pro^ 
ram samt utarbetat regionala reklamtaxor. Det har dock inte alltld hjalp som 
nar G& Radio i Meujport installde sina sandningar i aprll eftersom forhandlinjg 
orna om en: sa^nianslogning med CBC i Cardiff drog ut pa.'.tidon# En representant 
for Guient pSpekade att IBA inte borde ha startat tvS stationer i detta omrSde 
da det inte fanns ekonomiskt utrymme for dem. Dqt grundlaggande problerrret ar 
snarare den onodigt krangliga uppbyggnaden av ILR-natet dar stationerna beta- 
lar dverpris till IBA for hyra av sandare och om stationerna trots detta kan 
uppbringa ett stdrre overskott tar IBA ut ytterligare hyra. Detta har motive-' 

rats med att pengar ska genereras inom ILR-stationssystemet for natots utbyg^ 
nad. Det .hade varit onklare att bara dela ut tillstSnd .och iSta stationernata 
banklSn. Dg har ju trots allt utrustningen som ekonomisk garanti sa bankerna^,. 
som kan salja utrustningen vid en konkursj gdr ingen storre riskaffar. Belopp 
skulle ocksS ha blivit lagre. Ett annat grundlaggande problem ar alia de reg- 

ler IBA snarjer in stationerna i. I stallet fdr att, ge "lyssnarna' det de 1 fox 
sta hand vill ha, d.v.s» to'usik och nyheter, tyingas stationerna p.g»a. begran^ 
sad speltid fylla ut tid med Idskokt snack aven om sdridaa reportage §orekom<ft 
mer i en del program, ^idare ger ILR-systemet stationerna onodigt, stor adminl 
stration och for att over huvud taget fa on licons tvingos stationerna utlova 
ett varierat utbud som redan finns i. rikskanalerna. 

Laser hors med lokalstyrka . ' • 

M§nga orter har lyssnarna trdttnat pa ILR-stationerna och gatt over till fria 
landbaserad stationer. Speciellt i London och Liverpool har. traditionerna med 
7-dagarsstotioner varit langa och bada staderna har fortfarande stationer som 

fortsatter trots atorkommande rader. En annan station som v'isat ILR-stationex 
na att deras utbud inte halier i langden ar Laser 558. ILR-^stationerna var i. 
mitten av 70.-tolet ett nytt spannandc -ipslag aven om dot fbrekom ett otal te- 
lefonprogram. Nar nyhetens behag fdrsvunnit har lyssnarvandringen till Laser, 
som Sander majsimalt med popular musik, visat vod lyssnarna verkligen fdrvantx 
de sig av utbudet*.Pa 60—talet under den fdrsta off shoreradiovagen kom kritx 
kerna med utfall som att dessa stationer bara var flytande juke boxar utan n§ 
gra programsatsningar* Vederbbrande insSg inte att sande musik o.cksa kraveren 
programkunskap och satsning. Dessutom var det just musik publikeh vantade sig 
att stationerna skulle 'spridal' 

Beacon- Radio har on ganska skyddad konkurrenssituation dS.dot inte finns nSg- 
rp 7~dagorspirater i dmradet. An fri radioverksamhet i trakterna har varitpS 
kyallar och veokoslut. har de etablbrade stationerna haft ett overtag, 
da lyssnarna oftast stannar kaiar p§ den* station de senast hade installd pS mjo 
ttagaren, savida dot inte kommor ett inslag eller program som vedorbdrande ijn 
te gillar.'Tack varo att iLaser har valt en extremt l§g fr.ekyens som har en m^ 
cket stabil fadingfri mottagning over stora avstlind har ’ stationen blivet svSr . 
konkurrent till lokalstationer inte bara i kustomradena. I West Midlands gSr 
Laser med ren lokalstyrka. Daremot g§r Caroline pa 963 kHz stbrd pa kvallstid 
sS langt sdderut som i Nottinghamshire. I sammanhanget f§r svenska Radio Nord 
sagas=vara«en fdregangare i utnyttjandet av on bra markvag. Trots att ILR-st^. 
tidnernaoftagor utfall mo^ frl radio, vilket tyder pa att dpras egna statio' 
ner gSr daligt da man kan dverse med kritik om njan.sjalv gdr lysande affarer, 
anstalleT de-off shore-D3:s. Dave Oiuen har abbetat pa Beaoon Radio. /CES 
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Rikt rad i outbud ■ i Par i s ...'.:5i 
Paris ar val en stad som ar valkand pd. minga omr&den som en valdigt, betydel~ 
sefuil stad - inte minst som turist-, nojeslivs- och konstnarscentrum, Nar 
jag i somras besokte staden fick jag dock tillfalle att.-uppleva den fr§,n en 
en n&got annorlunda horisont, namligen som ett centrum for en rik flora av 
franska fria radiostationer s.k. "radio litres", P4 dessa sidoma tankte jag 
forsdka spegla nagot av det intryck som den nuvarande radiosituationen i--Pa-^ 
ris gav. 

En. storartad utvecklinff ' '.i 

Sedan jag' sist besokte staden for dryga fern 4r sedan har.radipn onekligen ge 
nomgatt en storartad utvecklihg inte bara till kvaliteten utan aven med av- 
seende pa kvantiteten, ■ I och for sig ar det val inte forvanan.de att ett myc- 
ket stort antal stationer har vaxt upp sedan radion. slapptes "fri" for ett 
antal .ar sedan.men icke desto mindre blir man nastan chocl:n,d av det stora an¬ 
tal stationer som man stoter'pa nar man satter pS, Radions FM-band, Stationer- 
na verkar nastan staplade oyanpl. yarandra och ndgbt som det verkligen ar ont 
om ar lediga frekvenser pd FM-band'et, % - 

Nar jag sist besokte staden horde jag endast den da nystartade statliga ung- 
domskanalen Radio 7 samt ett fatal piratstatioher och givetvis de andra fbga 
upphetsahde statliga radiokanalerna, Nu kunde jag utan vidare ,rakna till ett 
30-40 tal olika stationer nar jag skruvade frdn den ena andan av PM-bandet 
till den andra. Ett rikt utbud av olika stationer fanns alltsd och aven om 
mdnga; stationer kbrde i stort sett samma "format" sd fanns det en mangd s.k, 
"udda." stationer och minoritetsstationer. 

Undergrounds tationer,. 

Jag kan inte hitta nagot battre begrepp for ...dessa an att kalla dem med ett 
egenhandigt stulet engelskt uttryck, for "undergroundstationer”. Bland dessa 
marktes framst Radio Liberation (92,8) som mixade diverse "progressiva" rock 
l^tar^ined diverse utdFag frdn olika kanda franska politikers tal (typ Char-” 
les' dej.Saulle etc) samt.. diverse andra storpolitiker typ Harry S Truman, Ric¬ 
hard Nixon, Winston Churchill osv. Denna station fick dock lagga ned sin 
yerksamhet under den veoka jag befann mig i staden eftersom'man en eftermid- 
dag^helt utan forklaring forsvann fr&a FM-bandet mitt ■under en sandning, 

En annan station som val far raknas in i kategorin "underground” ar La Voix 
de Lezard (96,1 MHz) som dock anstrangde sig for att vara lite mera "kommer- 
siella" om man nu kan tala om kommersiell i det har sammanhanget, Stationen 
hade stora helsidesannonseri dags- och veckopressen dar.man utmalade sig 
som:stationen som alltid befinner sig en vaglangd fore eller "Une longeur 
d'onde d'avance", "Den nya generatiofien av oron har hittat vaglM.ngden ' som 
alltid befinner sig ett steg fore..” 

Denha station kunde t.o.m, klamma in en. och annan popli.t; da och dS. varvat 
med diverse reklam bl.a* for Roskilde. festivalen i Danmark och man gjorde 
ett stort nummer av-att blwa, the Cure skulle komma att upptrada dar, En an¬ 
nan saregenhet betraffande den har stationen var att man hade ett s.k, "Heta 
Linjen program" som bestod i att lyssnarna kunde ringa in:kontaktannonser 
-till stationen, Det var inte vilka kontaktannonser som heist'utan det rbrde 
sig ofta pm personer som var i ett.valdigt , trangande behpv att fa komma i 
kontakt med andra oftast for att kunna uppna intim kroppslig kontakt, 

Upphetsad hallaa 

De'tta program gick i luften kl 2-1,00 varje kvall och presenterades av en val 
digt upphetsad halll, kvinna som presenterade "kontaktannonsema” som ofta :. 
var valdigt noggrant utformade och utforligt beskrev vilken sort av kontakt 
.det var som man hade tankt sig (bisexuell, homosex etc) och jag maste saga 
att jag fick- intryckct att hall4an var annu mer exalterad an vad man skulle 
-k-unna :fBrestalla sig de som ringde in anndnsema vari Jag kan just lindra hur 
lange ett dylikt program sk-ulle kunnat fa existdra i svensk radio; Veritabel 
koppleri verksamhet i etem pa. min aral . . ' 
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NRJ proffesslonellagte sfatlgnen 

Pa 99,Q MHz aterfanns dock den ojamforligast professionellaste stationen av 
.dem alia, eller som de sjalv uttrycker det i ett otal jinglar ”La plus bel¬ 
le radio”:- den vabkraste radiostationen-i P& programmet stod hits och ater 
hitmusik. Pa lordagar sands den aktuella franska top 40 listan och jag m&s- 
te sa^ att den presenterades pa ett alldles utmarkt satt, Det var denna 
lista spm verkade gora mest intryck pa de franska skivaf farema oeh skivin'-■ 
dustrin jamte givetvis Europa ilo 1 ses Top 50« 

Det var namligen NRJss topplista som fanns anslagen overallt i skivaffarer 
varhelst man vande sig i Paris. Listan publiceras ocksa varje vecka i ung 
domstidningen OK-Magazine, en tidning som inte verkar ha n&gra hogre tahkar”' 
qm sina :iasare, i alia fall sd marks det tydligt att den inriktar sig pd 
mdlgruppen tondrsfliokor. Radio Europa No 1;s topplista fanns ocksd anslagen 
i'-de storre varuhusen och donna lista fanns att aterfinna i radio- och tv- 
tidningeh ’'Tele' 7”jo''^3^s''. 

"Jag tyckte emellertid att NRJ utmarkte sig framfdr de andra stationema go- 
nom att ha'de prof essionellaste skivpratama, den basta ljudkvaliten (dvs, 
den hogsta effekten?) och det tataste musikformatet, Sandningama gick gi - 
vetvis ut i stereo (eller super-stereo som de ' uttryckte det). Stationen 
verkade i sitt musikval vara valdigt kanslig for vad som var populart for 
tillfallet. En sann parisisk topp 40 station med andra Ord i ordets positi- 
va bemarkelse. NRJ hade ocksd de i- sarklass bast producerade jinglama. 

Om ndgot "skulle kunna fd mig att Atervanda till Paris inora kort sa ar det ; 
definitivt mojligheten att fd lyssna mer pd en av Europasproffessionellas¬ 
te 'och mest valljudande stationer for tillfallet - NRJ, (Nej de har inte 
sponsat de har sidorna om det nu var nagon som trodde det) Om jag skulle 
klaga pd ndgot sd slculle det mdjligen vara att de spelade lite for mycket 
intemationell musik och inte i lika hog grad "korde fram" de for tillfal-*' 
let populara franska artistema, ' 

RFM >• 'Fargradion pd andra plats ■ ' 

En .station, som mpjligen i annu hogre grad spelade fdretradelsevis utlandsk 
hitmusAk var den nast profesionellaste stationen i Paris namligen RPM - "La. 
Radio Couleuf" -fargradion, Den sande pd 96,9 MHz och tyvarr var den ndgo.t 
svagare an de fiesta andra stationer som gick att hora och den var t.o.m, i , 
vissa fall svdr att fd in p.g.a, stomingar frdn naraliggande stationer. 
Det var med andra ord inte sarskilt latt att lyssna pd den har statiohen i' 
bland aven om programmen var klart hdirvarda jamfort med mdnga av de andra 
stationema -som gick starkare, 

Aven har var det hitmusik som stod pd programmet, ett tatt musikformat med 
valljudande och valproducerade jinglar. "Vid sidan om NRJ ar dotta min abso¬ 
lute favoritstation som jag alltsd kan rekommendera om du ndgon gang kommer 
till staden, Bnligt "Pariscope" som innehdller en lista over radiostationer 
pd PM-bandet i Paris i varje nummer, har stationen varje weekend en speci- 
ell "feature" artist som man hedrar med intervjuer, spoicalprogram och for- 
modRgen genom att spela en massa skiver av vederborande, 

Andra hitstationer ' V: 

Utover dessa tvd fanns on stor mangd mer eller mindre professionella hitra- 
diostationer. Det som jag tyckte var mest irriterande med manga av dessa 
statione'r var att de foretradesvis spelade enbart nonstop musik avbruten av 
en eller annan i varsta fall ddligt producerad jingel. Denna fnllstandiga 
"anonymitet" gjorde dessa stationer ganska trdkiga att lyssna pd^'-bortsett ™ ■ 
frdn den olagenheten att man inte kunde reda pd titeln pd en Idt eller a*— 
tistens/grappens namn om det var ndgon sarskild Idt som hade tilldragit sig 
intresset frdn tinderteclcnad, . 

Till dessa stationer librde Radio Servioe Tour Eiffel (101,4 MHz) Poste Par^ 
Sien (101 MHz) Radio Hit PM (l00.6 MHz) Radio CVS $5,5 MHz) samt i viss mdn 
aven Radio 95,2 (95,2 MHz). Sars.kilt Poste Parisien, Radio CVS och 95,2 ha¬ 
de aven s.k, "bio information" ddr man gav tips pd vilka biografer som var 
sevarda for tillfallet och det lattade ju upp litet, 
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Minoritetsstatloner 

Radio J ShaloEi ar ett utmarkt exempel pa en-lyckad pinor,itetsstatiop dvs, en 
statiiohJ'sd&ii forsta^-hand •gander for sin sjsecidlld''griipp - ± detta'fallet ju 
dar och Israeler i Pa:)d.s. Stationen sander pd 95*9 MHz och var en av de Par^ 
isstationer som jag faktiskt tyckte hade bast nyhetsservice, Givetvis sande 
man framst nyheter av intresse for den judiska befolkningen men nan hade 1 
ovrigt en nycket ambitids nyhetsbevakning, Stationen rapporterado sliledes 
vitt och brett fran diskusslonema kring Mehgeles ddd eller inte, vidare s& 

'sahdes en nassa inrikes- och politiska nyheter fr&n Israel4_ 

Stationen hade dock en valdigt konnersiell pragel ned en hel del gangse hit- 
och'popmusik.GCh. jag kan tanka mig att stationen mycket val kan ha minga and 
ra lyssnare an bara sin abspluta malgrupp.' Andra minoritetsstat'iqner'f or ha” 

: itionella, .och etniska mihoriteter :f ihns bcksa hen av de rest’erawdh' h^rde jag 
faktiskt bara E,adio Yely Basque-pa 89,4 MHz (fdr basker) och ’Radio'Bear som 
mest verkade sanda for araber. Den senare stationen verkade into sarskilt ro 
lig att hora pa eftersom de mest roade sig med att sanda ut koranrocitatloner 
i etemi, • . 

Frequence Gaie (97»2 IIHz) hetor de homosexuellas radiostation som jag fak¬ 
tiskt tyckte lat ganska trakig ned langa diskussionsprogran och ganskalite 
nusik, De verkar into sarskilt bra pa att silja sitt budskap i alia fall, 
En station som val into tillhor kategorin minoritetsstationer direkt ax Ra¬ 
dio G son sande pd 98 MHz, Denna station som sander for "sanningen" som det 
star utti^yckt i'Pariscope" var en ren diskuss ions station, Programmen bygger 
pa medverkan fr&n lyssnarna son forvantas ringa in till stationen dyghet 
rimt for att vadra sina asikter, 

Gapflabbade i tolefonluron 

Radio G rakade vid ett tillfalle ut for ett telefonsamtal som ndste ha kants 
ganska pinsamt for do bida programledarna, En lyssnare ringde upp och annal- 
de ett valdigt stort antal frigor son han ville diskutera varvid'de bidk 
programledarna blev valdigt imponerade och entusiastiska over att nagon var 
si valdigt diskussionss-qgen son den har lyssnaren verkade vara,.Omedelbart 
efter att de spelat. en reklanannons och de skulle slappa in lyssnaren fdr 
att diskutera vidare si visade dot sig att lyssnaren gitt och satt'sig for 
att se pi TV alltmedan han lat telefonluren ligga, 

Programledarna som borjade bli irriterade over att lyssnaren aldrig svarade 
ropade for allt vad de var varda och \mdrade on dot var nigot tokniskt fel 
som hade uppstitt, I bakgrunden hordes den uppringandes TV sti pi och lyssna¬ 
ren gapflabbade ju mer-son de bidra programledarna ropade pi hpnori och fdr- 
sokte pikalla bans uppnarksamhet. Det-har ned att sanda live telefonprogran 
tycks ha sina sidor,,, 

Har nedan foljer en forteckning over de PM-stationer son jag logga'de 1 Paris 

87*85 PIP // med 90«4 MHz och .162 kHz HV, Nyheter m,n, . , ! ■ 
88.2 Radio 3 sande fibjtnusik och fransk schlagermusik ■ r 
88,5. PM-stereo Laser med hitmusik och en kvinnlig amerikanskbrytande DJ, 
89,0 Radio CPM ned standiga debattprogran //e1 LV. Popnusik ibland, 
89,4 Radio Vely Basque medjfbr det nesta snack om baskien • 
89.6 Metropolis PM'pi ny frelcvens tidigare 89,4 MHz, Popnusik nu Kenny L, 
85.8 Radio Nova sande.afrikansk nusik och rockmusik frin div konserter. 
9^.4 Prance Inter med Icalturprogram och ofta //ned 87,85 Ovan, 
58.9 RMB 90,9 Ei®d for dot mesta utlandsk hit—cffi, Paul Hardcastle favorit, 
91,0 Radio 91*00 ned utlandska hits bl.a. Santana och DCpeche Mode 
91.3 Radio 7 Statliga ungdomsvkanalen. Hitparade International sbnd# 
91.7 . Radio 7 aven har stqrkare non sanre audiokval, Trilcigi program, 
92.3 Radio Aligre alltsom oftast med intervjuer av folk pi gatan, ‘ 
92,55 R Sq-leil med olika DJ-show program, Hitmusik, ‘ 
92.8 R Liberation 9?*8 konstigaste av dem alia. Progressiv rockncx, 
93*0 R TSP med omvaxlande Iculturprogram, popmusik och bioreklan 
93.3 Prance Culture ned precis son namnet anger kultur program seribs nusik 
93*9 Radio J Shalom ned program for judiska ninoritetema. Bra nyhetspk’, 
94.3 -Radio Shew (eller Chaude?) med disconusik och topplista pi torsd, 

_9_ forts Sid 62 



Radio ^Nepal: Sma medal, stor matare 

Mitt emellan Kina och Indian vid Himalayas bergsmassi’V-.-ligger ett av 
varldens fattigaste lander, Hepal. Nar Svalanmedlemmen Ebbe Nilsson 
var dar i varas passade ban p& att besoka landets ' statliga 
radiostation. "Har ar bans berattelse. 

Det ar inte sarskilt svart att bitta till Radio Nepal. Stationen 
.. ligger i buvudstaden Katmandu ocb finns tillsammans med andra offic- 

i-ella-vbyggnader i ett inbagnat omrdde. Vid inbagnaden fick jag stal- 
ia ifr&n mig min byrda cykel ocb ga resten av vagen. 

Vid:ingdngen till Radio Nepal fick jag ta av mig mina skor ocH led- 
des av en vakt till redaktionsrummet. Klockan var fern minuter i litta 
P& morgonen ocb i rummet satt. Chief Editor Pradban tillsammans med 6 
-7 andra personer ocb sammanstallde de engelskspr&kiga nybeterna som 
skulle sandas klockan dtta. 

M^e^nepali. och ;engelska_ 

Till min forvaning Jratade redaktionsmedlemmarna engelska med varan- 
dra. Klockan : ,§.tta lastes nybeterna upp av en indisk dam, som talade 
engelska utan ndgon som heist brytning.- 

Radio Nepal sander mest p& det nationella spriket nepaii, men bar 
program p§. engelska nligon timme om dagen ocb engelska nyheter tva 
g&nger om dagen. 

Cbi-ef Editor Pradban, vars stora fritidsintresse ar DX-ing, visade 
mig mer an garna runt p§. stationen. Den byggnad vi befann oss i var 
ganska ny. Den hade uppfbrts i bbrjan pit 4ttiotalet for japanska bi- 
stSndspengar. I en intilliggande byggnad fanns ett par aldre studios 
som fdrtfarnade anvandes. Utrustningen dar var gammal ocb sliten och 
bade skankts till stationen frdn BBC. 

I det, nya huset fanns tre studios med tillhdrande kontrollrum. Rum- 
,,men‘var ffiycket stora och gav narmast intryck av att vara industri- 

' iokaler. Utrustningen var genomgaende japansk. I en av studiorna 
sa.tii ,.det tre nepalisiska spelman, de skulle sanda ett musikprogram 
efter nybeterna. 

J a_t t e 1_1 k_VU-m e t e r 

De tre studiorna var kopplade till en programkontroll, dar aven ,ban- 
dade program spelades upp. Signalen darifran gick vidare till sand- 
arna. Pa vaggen satt den storsta utstyrningsm&tare jag n&gonsin'sett 
Den bested av ett tiotal rektangulara lampor. Mataren var sakert tv& 
meter ling. Den gav narmast ett komiskt Intryck. 

RadiO‘Nepals program bestar i huvudsak av nepalasisk musik. Men var- 
je dag sandes en halvtimmes popmusik, som presenterades p§. engelska. 
.Skivorna skaffade man fdrmodligen frlin Indien. I Nepal" saljs det 
enbart kassettband.- • 

Programmen g^r ut p§.. mellanv4g bch kortvag, men inte pd PM, Man bar 
ej heller nagra TV-sandningar. Att sanda TV ar naturligtvis mycket 
dyrare an att sanda radio. Des-sutom skulle det vara valdigt f4 pbr- 
soner som skulle ha r&d -att skaffa sig en TV-apparat, De som ar myc¬ 
ket rika skaffar sig stora antenner ocb riktar dem mot Indien, fbr 
att se pd indisk TV. Det ar ganska latt for en nepales att forst& 
vad som sags i de indiska programmen. /Ebbe NilSson 

Bearbetning: 00) 
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Chief Editor Pradhan ar ansvarig for nyheterna, men tycker bast om att 
spendera arbetstiden med att DX:a. 

Mixer och cartmaskin i den gamla studion, som fortfarande anvands till 
vissa sandningar. 
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Japanska tekniker bar installerat utrustningen och utbildat Radio Nepals 
tekniska personal. Poto: Ebbe Nilsson 

Den nya studion med skivspelare och mixer tillTerkade av japanska Denon. 
Pengarna till nybygget och nyanskaffningen kommer fran japanskt bistand. 
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+ UK-WAVES + 

inS=SQii®E=S4ii4BIQ|^421^|£I? 

Por ett halvdr sedan verkade ett narradiosystem vara l^ngt^borta i 
England. Nu rader det dock f§. tvivel biand radiofolk och^politiker- 
om inforandetav ett narradiosystem i England. Men skiljaktlivheter- 
na om hur systemet ska se ut ar storaJ j-^imxgnexer 

BBC vill_vara med,_IBA_radda_for_konkurens_ ’ 

BBC vill ha ett finger med i spelet och bbrjade med ett narradio- 
expriment 1 stader kring Manchester for n^got &r sedan. IBA inser 
att narradion kan bli en sv4r konkurent till ILH-statloAerna oS inte 
narradions mojligheter krlnskars ordentligt. Mindre reglertfor ILE- 

en helt^anSn^^ farre restriktioner for en ny kohktirrent ar 

’!till resultatinbringande p&tryeknin^'ar. Vid 
ett tal till AIRCis (Association of Independent Radio Contractors) 
Konierens i borjan pd juli, sa inrikesminister Leon Brittain att 
det skulle vara orattvist att tilldta andra att gora samma sak som 

regleringar". Enligt Brittain koLer narradlostati- 
onerna ej- bli som mindre och billigare IlR-stationee* 

For slag - 

Association (CEA), som sedan dess bar 
kampat for ett inforande av narradio i England. I organisationen 
finns manga radiopirater, bdde aktiva och sddana som-har slutat i 
vantan pa narradion. 

fdrslag om regler far de nya narradiostation- 
erna. I fo^la.get slds fast att stationsagarna uteslutande ska rep- 

intressen ochcatt.de mesta pi-ogrammen ska komma^: 
r Ipkala och regionala .kallor. Agarha ska .vara ickekommersiella 

organisationer, kooperativ eller allmanna aktiebolag som inte har 
maximal vinst som framsta mal. ^ 

Enligt fbrslaget ska stationerna finansieras frdn mer an en kalla. 
Som exempel p finansieringskallor namne bland annat lyssnarbidrag 
och lamplig begransad reklam. . • . xuxux^ig 

_Ih_te_eniga_ 

chPf inte med pd CRA:s linje. Charles Turner, tidigare 
1 Stockport anser att CEA: s systen inte har ndgon chans 

att ha nagonframgdng. Pramst for att stationer som drivsenligt CRA 
vad^folk vill ha"^^ raknar med det som ar allra viktigast och det ar 

i=i=iIll=m=i914=|IiiMi4_SII_nTRlJSTNIljG? 

The Department of rade and Industry (DTI) har hand om pejlingen och 
uppsparningen av radiopirater i England. Pram till och med juni i dr 
har DTI g:iort 109 rader mot 44 pirater. I bbrjan fbrstbrdes den bes- 
lagtagna utrustningen,_dd den oftast var av ddlig kvalite. Den ut- 
rustning som beslagtagits senare har varit av "hogre standard och DTI 
underar nu om mpn ska salja den pd auktion. Prdgan ar val om det ar 

nagra andra an pirater som ar intresserade av att kbpa deni 

Mer an 50 personer har blivit domda och straftade for att ha drivit 
piratradiostationer i England. ■ > . 
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Ar du. i]i"tr©ss6r8,d 3,v stt; kdpo, gh radios+fii"! on*? t 

xa g.s; B' 

ipe?%r?rLnd! RadirSolafchef Sh?lrGa?y "tt 
Mda hana stationer kommer att p4 licenser, darfSr saljs Ju ilgio 

i==^=:Iilii£E-io4 

if *oSr«na^:i Sp- 

^t“lld P™«^™°^®f'*P^*EaaiS^lSembourg? oSae?”sln°tia'‘aK^l‘^® ' 
staliae vylndsor den dl. okande Moel Edmondf. 

bcACKsam icr det; under resten av mitt .liv« 

^^ILobranL'hen/'’ 1°"/ Windsor Inte nigon fast anstallnlng 

=2===lilit§=£§_ii||lY||narna_okar 

ti px-Snistan tidigare rapportetat om BBCts ooh IlE-sta- 

IlR-stationerna bar lyokats dra till sig en ansenlie del av Radio 
One"s lyssnare genom att presentera en farskare llsta BBCia®?i^^o 

BBC-s BrolrJm SK 1-if? S ocksa har presenterats kortfattat i 

de„-?a?U®nS; eryeckl'gaSmal!"""'’ ' 

fkommer nu listans sammanstallninff att 
• I'lstan ska nu sammanstallas tv& dagar tidigare for 

att den aka vara sS farsk scm mojllgt nar ddn sandfp4 aSnftgenf : 

ii2=li2±liE 

BBC har kopt Greyhound statium i Londons white City for 30 millior- 
■R-RO^^^K* atta ar kommer de 6000 personer som nu arhetar i 

Sit*^!^ installerat sig 1 .det njfradio- 

slutni^ Mll®gaLf BroL?Lting'’Hf§sermeS^detta®skSlle'’kosti “■ 
tre ganger sd myoket per kvadratmeter an att bygga i WMtfci?y. ' 

Skltektera?'pln’'Ro^® ®° P™<3 o=h den mest tlppade 
^‘^sers, som bl a ritat Centre Be Pompidou i 

;t?“adlomSseur"“® formoaligen. att anvandas ^ ^ 
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Graffiti ar ett- fint ord for spraykiotter pa vaggar* Det har en viss benagen- 
het att*. hamna pa nyrenbverade bus och i Meui York som ar speciollt Qtsatt bar 
myndlgbeterna trdttnat. En- ny lag fdrbjuder darfor personer under 18 ar attk^ 

pa sprayfarg och vissa markpennor, ^etta for att stoppa sprayandet i tunnelba, 
nan. ^sn som ertappas- far bdta upp till 500 dollar och sittai fangelse i upp 
till tre rnSnader^ Nagot likande har into vidtagits i Syerige. -^anske later e^l 
ompelvis f-astighetsagarna i Helsingborg Udda vara jSmt? Da rnyadigheterna fort 
farande envisas med konstprodukter ar 
DXG .nvheterna noterade i S5T -- Snurrig 

B ANGLADESH s Radio Bangladesh sender pa 
aagelskp numera 21:* *15 pa 9830 och7355 
kHz. till, Europa samt pa 11 555 4 Engels- 
ka/till ^uropa sands aven 14*30 pa den 
nya frekvensen 15570 kHz. ^ .-VdXF 

BARBADOS; -l/oic0 of Barbados pa 790 kHz 
har fStt adressen P 0 Box 790, Bridge- 
toujn • '• /arc 

BRASILI'EN ;■ Radios FIE C som hors 23,30 
01.30 pS 11950 kHz har nya“sand8re och 
antehner pa gSng. Den nya 16 meterssan. 
ddreh ska sanda till norra Brasilien , 
den nya 31-meterssandaren tidll de nor^ 
ostra och sddra delarna medan 49-met©£ 
bandssandaren ska anvandas for de ost¬ 
ra delarna-av landet* ^en nybyggda 25- 
metersanlaggningen ska serva de centra 
la och vastra dGlarna^llt ska vara i 
bruk i slutet av aretRadia"Equatori¬ 
al * ^^acapa har bytt fran 2400; till 3375 
kHz. Radio Educad^ra de Cairiri hdrd i 
Buropa 00.00 - 00.30 pa 3255‘kHz'me - 
dan Radio Brasil Central harts' 22.00 - 
00.00 pa 11815 kHz.^ Radio Gultura daBa 
hia ar inaktiva pa 4895 kHz. Radio Hat 
tiaia*i BqIq HGri2ontG noterad pa 6070 
kHz 11.00 - 00.00, medan de ar 24'h pa 
4805 kHz; Radio Record ar hord 12.00 - 
00.00.pa'6055, 9505, 11965 och 15135kc 

utom vid sportsandningar da stangning- 
en kommer en‘eller ^vS timmar senare . 
Radio Bandeirantos de Gachoeira Paulis 
ia, SP sander 11.00 « 05.00 pa 3285 kc 
och startade i december 1984. Dot ar 
en'religids station och rapporter kan 
sandas till CP 15, 12630 Cachocira Pa- 
ulista. Radio Dpurados pS 3375 kHz st^ 
ngde* dGn~3l/3 . Radio Difusora de Lond- 
rina pa 4815 kHz sender nu dyjgnet runt 
liksom Radio Inconfidentia^ 6000 kHz 
medan 15190 kHz hors oregelbundot. 

^ ^ ^ /Contact 
CANADA ; Det 40-ars jubileande R Cl sander 
enligt fdljande schoma fram till cien31 
augusti: Eiigelska ’ t ill Europa dagligen 

vi tvungna att aven denna gang iterge i 
SurrogatTid. 

och sdndagar' 21.00“.^^ 22#d0. Det g4r 
ut pS 7130, 9555, 11-945, 15325 och 
17875 kHz. 21.00 - 21.30 aven pS 17 
820 kHz. /SWN 

En nytt grepp tar en station i ^ont. 
real som ska sanda ut Ijudet av hari 

myggor. Normalt minskar honornas iOL 
tressG for hannar dramatiskt efter 
parningen. I stallet ator de sig lx 
ckliga, bland annat gonom att suga 
blod ur manniskor. Stationen ska nu 
forsdka fa myggorna pa andra tankar 
genom att vissa tider pfi dygnet sarx 
da ut det f drf driska' surnjandet avmx- 
gghannarnas vingor. FrSgan arrhurem- 
s§dan satsning ska fungqra - radio- 

* mottagore finns manniOkot, dear 
-■into intresserada av att dra till ^ 
-ig myggor. ^idare kan man undravad 
programformatet ska kallas - knott ’ 
n’roll kansko? ; /TT 

COLOMBIA; - I detta*land har flerg nx . 
erdnihgar inforts. Alla stationske^/ 

„.jer som Caracol,, RCN, Todolar och ^ 
rRC sander ut eh ^form av. riksprogram*^" 
av olika langd. De fiesta strava d^ 
ssutom efter att ‘samla aila statio¬ 
ner under en adress. Ap. Aoreo arnu . 
omddpt till Ap,, men dot gamla-rranr**™ 
net lever kvar och fdrk.drtas ibland 

WAT OR I ALGO IN E A ; Dc rcligidsa projg^ 
rammen Radio Africa over Radio Bata 
pa 15107*' kHz- har besvarat brev^ via 
The Gospel People ^s Hour,00-o;cBd^ 
1660, Halifax, NS, B30" 3A1, Canada. 

* /dxm 
FAKKLANDSOARNA•: FIBS rapporteras 
nda pa den nya frekvenson 3038 kHz 
parallellt med 3950 kHz. Hur det ar 
med den gamla frekvensen 2380 kHz i 
dag ar okant.= • /DXN 

FINLANDt I detta land ar det numera 

aven ett ontal lokala stationer, en 21.00 - 21.30, 22.00 - 22.30 samt Idr- 
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variant pS narradio med reklam* Harar 
en frekuBnsplan; 

891 Irish'Christian■Broadcasting S£ 

rvice, Dublin'11 

MHz w Max. Eff* Sta- 
antennhdjdtion 

945 Treble Dublin 12 93>0 
99^5 

Helsingfors 96,2 100 75 R City 963 ^unlooire Local R, South’Dublin 

Helsingfors 91,1 100 75 R Ykkonen 
/R Ettan 

981 Hometouin R, Cestleblaney^ Coun¬ 
ty Monaghan 
^ipperary ' Comm R, Tipporary Nurmijarvi, 94,6 200 75 999 

Karkkila 93,4 100 75 1017 Capitol R, Dublin 6 94^1 95,8 
Turku 91,5 100 75 1026 ABC R, Waterford 100,9 
Inio 90,6 30 40 1026 Atlantic Sound, CQitiiay95,4 99,2 
Pori 93,4 200 100 1071 R Carousel, J^undalk, Co* Louth, 
Ikaalinen 92,9 300 150 relasandare’fdr Nordirland 
Toijala 95,1 -20 40 1116 Boyneside R, Dublin 3, rela for 

eller 95,1 100 '70 Dublin 
T ampere 95;? 200 150 1125 R Carousel, ^undalk, Dq, Louth 
Pieksamaki 90,4 -10 -40‘ .■ 

eller 98,7 100 100 1125 R Luimni, Limerick 96,0 106,0 
Kouvola " - 87^.6 "10 -40 1143 Laois Comm R9 Mountraith, Coun¬ 

oiler 93,8 ‘100 1 do ty Laois 88,8 102,3 
t'appeenranta 96,5 200 150 1152 R Dublin,'Dublin 8 '98,8 97,3 
Kurikka 92,3 200 100 1170 Broffni R, Kilnaleck, Co, Cavan 
Lapua 97,2 100 150 1188 R Dublin, Dublin 8 98,8' 97,3 
^"aasa 90,5 100 -75 1197 Telstar Comm R, Blaokrock, Co, 

Llusikaarlepyy89 j 5 200 150 Louth ' B8',"5 
3yvaskyla 94,1 100 "40 R Oyvaskyla 1197 Waterford Local R, Waterford 

(eller .97,7 ’100 100) - ' 88,9 100,0 
Kuopio 96,7 1000 10d 1233 Boyneside R 244, Carrickcarnon, 
E^no 98,7 1000 100 Co, Louth ' ’ .■ . .. 

eller 97,7 500 1 50 1251 Erneside R, Belturbot, Co, Cavai 
Niavala 90,8 200 100 R Lakeus 1251 Arklow Comm R, Arklow, Co, Wicj< 

Kuusamo 97,1 300 200 low. . ■ 99,2 

Radio Lakeus startode 27,4 och sender 1260 Doyneside R, Dundalk, Co, Louth 

30 ~ 16«b0.* Radio ^itv startade :30^4, 
^^pneuepiarien frSn 1984. inkluderar cir_ 
ka tusen frekvcnser for finska lokal- 
stationer med effckter frS’n 10 tilltu, 
son Watt och alia stationer med VG:rt_i 

kal polarisation och rundstrlilande an, 
tenner, Dg fiesta stationer skulle ha 
for lig ef'fekt for att kunna ha "till- 
fTedstallande tackningsomradon. Radio 
City har avon fatt licens for en MW— 
sandaro p§ 1 k'''^« ^rdlig frckvens blir 
1584 eller 1485,. kHz. /DXK 

IRLAND; Det var lange sen vi hade n§- 

gon sammanstallning av irlandarna pS 
My, s.§ vi tar igen skadan donna g§ng; 
kHz station och ort FM 

531 Sunshine R, Portmarnock, Co Dub- 
^ tin ■ .'100,5 101,5 
657 B.L.B, Comm R, Bray, Co, Wieklouj 

- _ ■ 97,8 
738 R Nova Int, ^athfarnham, Dublin 
■ 16 102,7103,2 
765 R West, MqUingar, Cq, Westmeath 

■ 99,0 102,3 
819 Cavan Comm R, Cavan 98,1 
828 0102, Dublin 2' ' 102,1 
828 C,B,C, Clonmel, Clonmel, Co, Ti^ 

perary " 99,1 102,6 
846 W.L.S, Music Radio, Galu/ay 104,0 
846 Dublin Comm R, Dublin 1.104,2 

1305 

1 305 
1323 
1 332 
1350 

1359 

1359 
1386 

1386 
1386 

1 404 

1413 

1 41 3 
1503 

1512 

1 512 

rolasandare.' for Dundalk 
Soyneside R, Drogheda,Co, Louth 

97,0 98,1 
Radio E,R,I,, Cork’ 96,7 

R Annabel,'Dublin 1 92,4 
Suirside R, 'Waterford' 98,0 
R Na Gael, Mouittgorry, Swords , 
Co, Dublin '' . 

Big M Comm R, Castlebloney, Co, 
Monaghan 
Wonderland R, Dublin 14 
R Carousel Novan, ^^avan Co, Me¬ 
ath ' — 

Kilkenny Comm R, Kilkenny 100,0 
North Cork Local Ry Mai loo, Co, 
Dork ■ 95,3 

R Carousel, Dundalk, Co, Louth 
Drogheda rolM ' 
Kildoro Comm R, Naas, Co, Kilgs; 
dare ' ' ' 
R Sligo, Sligo 98,2 
West Cork Local R, Brandon Co, 
Cork 100,0 
Comm R Youghai, Youghal, Co, C- 
ork ‘ ■ 99,2 
C.B.C,, Carrick on Suir, Tippe¬ 
rary ■■ ■ 96,2 

1560 Big L R, Limerick91,7 98,3104,2 
1560 R Caroline Cork, Cork 
1575 Comm R Fingal, Loughshinney,Co, 

Dublin 

1602 Wicklow Comm R, '■'^icklow 101,8 
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De frekyonsGr som ar understrukna mar. 

kcrar stationbr som ar kanda for att 
■'sanda ut ov/ertonGr. /SW!\1 

Dei vorkar som Radio Annabcll har up£ 

hort, Hotellet stationen sando franar 
uthyrd till ett turistkontor och san- 
darutrustning etc ar till salu* WLS M 
usic Radio sandor dygnot runt p§ 846 

kHz och nSs pS Kiltartan Housg, Tors*- 
ter Street, Galiuay. Gn stor dol av p^ 
rsonalen kommer fran Atlantic Sound, 
^nligt brev saador Joyncsido Radio'nu 
i' Drogheda pa 1 305.M<Hz och ' 9S’, 
MHz, i ^undalk pa 126Q,.kHz, ±, Carrie- 
karhon pS 1233 ' kHz ochj'i ^^ublin 1224 
Wz* Mellari 09.00 och 15^00 samt mel- 
ian 17.30 och 21*00 sands, egna progr¬ 
am dyer ^undalk . och Carrickqrnon. ^'dr 
durigt ar det .onbart gomensamma prog- 

. /DXN 

I-.TALI£N: Radio Huo\ra Musica p§ 7480kc 
sender .a\/en d-vor f y ro ” FM-sandare# St^ 
t*ione.n ar bclagen ca 100 km'fran ^en^ 
dig och nis pa odrqsscn. RNM, A/ia But- 
tida 24a, 35080 Porcia (Portenono)cDe 
pionGrar ^ptt **Poreign Listeners Surv- 
py'Broadcost” pa Idrdagar- 13.OO_-dard0 
utTandska lyssnarna kan stalla fragor 
och skicka halsningor♦ /SW1\1 

Kdrrekt ad.rGss fdr Radio Eurppa Intpa 
97t20 kHz ar ^la Privata-.Tersulli 10 , 
25100 Brescia. Radio International p§ 
1621 kHz ar nu aktiv 24h''och nas via 
Corso. Porta Palio 36, 37122 l/erpna.En 
hjaip'reda fdr'FM-DX-arG ar Radio J\J D 
at i. Edition 1 .85 ar nu klar och kan 
kdpas,av“Dario Monferini, ^ia..-.Dpvan2.a 
tl 8, 20158 Mi'l^an'd\^ innGhbliGr260 

A^-*^dtncr;information om, cirkg 80 
?^.;ay de italienska f ria stat iohi^naT ; 
""’ ' ' ‘ /Contact 

Adventist ^^^orld Radio inloddc ^sandni- 
n'gpTda^lJpn 30 januari mod 3 kj^ o^^' 
d ^ p o 1. S t a t i oh Gh3 h”a r’ oTi' ’ 10^TkliT, CoTi i n^ 
sahdarp och har avon,montGrpt en;Hy - 

Gaiq logperiodisk antonn'i.februari0 
KortvSgsstationGn drivs:tillsammans m. 
ed .en FM-s,tati;on i ForljiFM*^station- 
en nSr, R.orli, Cosona och kuststadenRa. 
vpnna • Petta ar dQ„n ; attonde -iFFl-stati^ 
nbn i Italien driven ;ov on■adventist- 
kyrka eller medlommar av en sadan.QSL 
kan |f,Ss .frah, AllR Ital-io, Chiepa Ghria 
tiphpnidi .7 . Giorno, Vic Curiel :53, 47. 
1 00, or 1 i11a 1 ion . e 11 cr fran A.;ViR Eu- 
rq-po, P.O. Box 2590,.f 1114 blsboa, Por 
tu^al ellGr p§ do/t^ska prqgrammGn S£. 
imme dG^r_^ . pffnung^ .Am. ^IfGhgr.undr 66. 

61j30 Darmstadt 13,” iVastty skland . En 
ny..:station air; Radio MontGbbni pa ’ 7.21 0 
kHz,^ Adressen- ar Via MehtetiGni 3, 500 
14. Fiasole. - . /DXK 

LIBANON;Voice of Arab Eebanon sender 
nyheter pa; ongclska'^l 5 ^00 och 20*00^ 

Stationen startade 1975 pa 930 kHz ", 
men ar nu pa 1000 kHz. KortvSg 6233 
kHz-testades redan 1983,..mGn det arnu 
man sander regelbundet och, programm-^ 
en inleds cirka 06*00^ /SCDX 

NORGE; V^ tidigore publicerat en 

forteckning over orgahisat’ibricr ‘ lined 
sandningstillstand for narradig. Har 
kommer nu en lista over liekniskt gd.d 
kanda narradiosandarG> Ovningsradio 
ar markerod mod X.* MHz 
jZfstfold : A- 
Haiden ’ ' ' 

Moss/RSde/Fr.stad/S *borg 
; Fredrikstad 

Sk.ieberq folkeheiskole 
Akershus 
Asker/Bae rum 
Nes 

Hurdol folkoh^z^gskole, Hurdal 
Oslo 
DsIq/T ryVann 
0s1o/T ryvann 

Oslo/Grefsenkolion 
Hedmark ' ■ 
Kongsvinger/Holtberget • 
Hamar/Hedmarkstoppen 
Arbeiderbevegelsen 

skolc, *^ingsakor 
Oppland 

Totih-omradet/Gj^vik 
Lillehammer ; 
Buskerud • ’ *■ • ^ 
Drammeh'’• 

Tyrifjord videregaende skold, 
Rj^fy SG 
VG|tfold ■' 
f^hsbgrg .. 
Horten 

Stokke/ ^ A. 
Sandcf jord ^ ‘ ■ ; 
Sando • 
Iglemork . 

Sklih^Porsgrunn ';h:. 

Sogovoll fo^lkoh^gskole, Gvarv 
Aust-Agder 
Arendal i' 

s f olkoh^^'jii* 

100.7 
102.5 

V 101,7 
X 103,4 

101.6 
102,6 
101.5 

101,0 
102,2 
102,9: 

. ■■ ■“ ■ ■ ■ I ' 

101.7 

X 102,7 

102,0 
.i_,.1 Q3.,JD ; 

102^7 

100.6 

103.7 
100,5 

.,„.l.n2-,D..- 
101 ,-4-' 

^ 103,2" 

100,5 
101,.0 

f^rlsEiansQnd/OimlGkoliG'n-- ' " 101,0 
Kristiansand/Odderi^yo ‘ .f. '■ 103^0 " 
Farsund -101,5 
Flekkefjord 101,0 
Kuincsdal 102,0 
Rogaland ..—-L'ji.'.'Ili.— 

Stayanger/Ullondhaug ■ i ■ ' 101,0 
Stav/anggr/Ullondhaug ■ 103,0" 
Egersund, : 102,0'' 
HaugGsund/Steiasf jbllGt 102,0''' 
Hordaland 

BifgGn70IrikGn - 101,0 
Bergen/NqrdnGs . r . . ■103,0 
BorgGn/Sm^i-Ss :I. . r..'' 100,5 
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Bergan/Gcitanukqri: 100^0 

^fcofcl/Kattnakken (Sunnhordland) 103,9 

Ddda 101,0 
■Voss 101,0 

Ask/y 101 ,7 
.Hardanger: : Framnes •• ’ . 101,5 

Kvpmsii^y 103j5 
Ljonesasen 100,5 

§H22.;iS§_£i°£d9Q2 
Srominger/SvelgGn '101,0 
Wre oq Romsdal - 

Slesun.d*’*^ 101,0 

i^b'lde,.., - 102,0 
s/r-trjz(ndelaq . •.... 
Trondhelm/Tyfiolt 101,0 

T rondheim/Tyholt ’103,0 

Ngrdland ' 

Korgeh: Korgen 102,0 
, ■ Hemnes.. - . 103,5 

#10,8 
Narvik ■'toi, 0 
Artd/y/Andenes 1Q‘2,0 

Melbu ; 102,0 

Her/y/Sandnessjpen 101,0 
Mo i Rana 103,0 
Rpgnan 102,0 

T?omsjz(/R/stbakkcn 101,0 
Harstad/Harstad§sGn 101,0 
Finnmark 

Pdrsanger: Lakselv 100,7 
. V Porsangmoen 103,2 

Alt^a/komsaf jell 101,0 

/TdlGdirGl<t:6.ratQt 
PA^PUA NY A GUIMEA; Don 16 September 

raV detta land sitt tioarsjubiloumsom 
sjalustandig stat* Tidigare horde la]i 
de‘t’ till Australien Nu har premiarmi^ 

niste^r Michael Somaro planerot ett n£ 
mnbyte pa landct till jubileet och 
lyst on tabling mod namnforslag* /TT 

S0V3ETU(\I lONEN: Radio Minsk har star -- 
tat, utlandsprogram pS tyska och engel, 
skB; till Europe den andra och fjarde 
Ibrdagen i varje manad pa 6120, 6185 

och 7420 kHz* E^ngelska sands 23.00 
23V30 och tyska 23*30 ^ 00*00. /DXM 

SpAMIEIM: R CE Luqo pS 1503 kHz med 10 

kW*ar en ny station. REE planeraraveh 
stationer i Gijon, Zamora;, Salamanca, 

Merida, PuGrtollano, Toledo, Segov/ia, 
Logrono, Guadalajara, Cyenca, Huesca& 
Lerida* /DXK 

STORBRITAMiMIErJ; Sandningstillstandeh, 
som ILR-stationerno far ar pS 10 Sr.I 
ar har redan nagra stationer fattnytt 
fp^troende (atminstone frah IBA) och 
kph fo.rtsatta sandningarna* I semband 
mod "att kontrakten har utannonserat s 
har IBA i on del fall utokat Vde avta- 
lade tackningsomradena i stallet for 

att^'.^Q.m ursprungligcn planerot fbrse 
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dem med egna stationer, Nottingham ( 
nu med Trent) utbkas med Derby, Port 
smouth (Victory) pkar med Southamp - 
tonj Reading (210) ska aven omfatt a 
Basingstoke och Andover medan Wolve£ 
hampton vaxei^ mod Shreujsbury och Tgl^ 

fordi Troligen tillgar utokningen sS 
att istallet for att hbja effektenpS 
existerande sandare kommer de nya om. 
rSdena att fa egna uppsattningar -ay 
sandare* /DXN 

GB Radio i Newport, Gujent, Wales in. 
stallde utan fbrvorning sino sandni- 
ngar den 24'opril knappt tva ar af¬ 

ter storten* Ani^ciningcn var IBA-^rc^. 
lerna som gjorde det hopplost att dr. 

.iva en sSdan liten iofcalstatiqn* De 
20 anstallde blev fbrvoi'nade endast 

... 30 minuter fore stangningen som ske. 
dde da stationen har skulder pa fyra 
hundra tusen pund* Stationen hade ho. 
ppat®j en sammanslagning med CB C i 
Cardiff skulle ha raddat stationen * 
Fdrhandlingarna blev dock ovanligtlj^ 
.ngdragna ach under tiden vaxte skul- 
derna. Under sitt tvaariga liv hade 
stationen ytterst sallan nSgoib bver- 
skott. Stationens A/D Don Moss pSpeka, 
de att problemet var IBA:s regler dS 
de kunnat driva stationen med halva 
personalstyrkan och att hyra for sMn. 
dare, 5TIM och loner knacktc statio- 
neh”* Varje manad kostade 35*000 pund 
i dri6t vilket var 15*000 mer an vad 
stationen hode'^ rSd med* Reglerna for 
sponsning har dot senaste aret latt- 
ats sa att ILR-stationerna har flitt 
hya inkomster* Tack vare pongar frSn 
Whitbread har Severn Sound kunnat bd' 
rja sanda dygnet runt* BBC Radio, Shr 
opshire ar'nu igang'pa 756 och T534J< 
Hz samt 95,0 och 96,0 MHz* ' /Contact 

SVERIGE: Den omdebattcrade skattenpa 
musik- och videokassettor^som'^'skulle 
ge pengar till inspelningar av musik 
som inte saljs har gatt med fbrlust* 
Detta beroende pS omfattahde hamstr¬ 
ing och smuggling av band* Regering*- 
en har darfdr backat och sankt skat- 
teb fran och med'1*1*86 till 1:50per 
Ijudkassett och 15;- per videokasseit 
oberoende av speltid. 

De "provisoriska reglerna for kabelsa 
ndninqar upphbr vid arsskiftet* Dar- 
for har en ny lag antagits som ska 
reglera tillstandsgivningon * Det gaJL 
ler dels for distribution av satelli. 
tprogram, dels egna sandningar. Som 
regol delas ett tillstand ut per ko- 
mun * Dar.emot kravs inte tillstandfdr 
lokala kabclnat som nar hogst 50 la- 
genhoter, oiler rattaro sagt bosta - 



dGP, Daremot Stcrkommcr rGgoringen i 
fragan om mojlighotorna att dra inett 
tillstSnd om progrominnohSillet inteh^ 
llor mSttet (dch voms matt)^ Rogerinct 
on hade forordat att sandningstillst^ 
nd skulle kunria dras’in vid overtramp 
ifraga om porriografi, vSld, hets mot 
folkgrupp m m^ Dotta ar on myckot in- 
trossant fraga: vom ska bostamma* v^3d 
som ar tillatot, ska kabelagaron con- 
surora prOgrarn';som ban bara rolaar? I 
fbrlangningon‘kan don dkade ualfrihd-* 
ten som ;ql<at'"utbud gor naggas rejalti 
kanten,‘ dels dv pdlitisk hansyn och 
dole av hdnsyn till SR:s publiksiff -• 
ror* /TT 

Lokalradion kampar for att fa oh kom- 
mande P^rkandl for ogot bruk* Riksra- 
dion kampar dock for att dola pd san- 
darna. Under dot trc manador iSnga fu. 
llskalefbrsdkot gjordo SR.Ss publikfo^ 

skningsavdolning PUB.on lyssnarundor- 
sbkhing* Normalt nar lokalradion anv^ 
nder s k fonstortidor och akor sndlsJi 
juts pS P3:s-lyssnarsiffror kommor do 
upp i cirka 50 /o av bofolkningen som' 
nagon o^no lyssnar pa lokalprogrammonA 
Det introssanta ar'att nar lokalradi£ 
programmen sandos 12 timmar dagligeni 
en egen kanal var dot 26 % som foljde 
Radio Gpteborg i doss egoh kanal, 23% 

som foljde Radio ^''^almdhus,. och slutl^ 
gen 17 ^ som hdrdo Radio Orebro i den 
egna sandaren. Dv.s# att siffrornal&g 
kring 20 % av dot totals lyssh-a'ndot• I 
sin tur innebar dot att 60 ^ av desom 
normalt hor lokalradio nagon gahgirrte 
foljde mod till den nya kanalon. Dot 
fbrv&nar into da det ar ratt latt att 
inse att folk vill i fdrsta hand hdra 
musikprogram och nyhoter nagon ensta- 
ka gang por dag. Da kan dot vara nog 
att ,h6ra on ’nyhotssandning fran lokaJL 
radion i P3. ,. /DN 

P4-sanciarna i Svcrigo har tilldolats 
foljande frokucnscr och cffotirtet, Som 
rogel har da sarnma cf-fekt som P1, P2 
och P3 pS somma 
offokthojningdr 

drt, I .visso 
planerado: 

fall ar 

MHz kW ETRP 
Arvidsjaur ' 100,6 60 
Bqllnas . ' 103,8 ' ' 60 
Bdilange.' ' 103,0 60 

Bbr.as ■ .102,9 .10-30 
Backcfors . 102,2 : 60 
EfTifTidboda .' 101,8 " 60 

Filipstad ' 103,2 0,5-5 
Finnveden 103,4 , 3-30 
Gallivaro 102,7 60 
Gavle 102,0 - ..'■d::' 60 

Gdtoborg • 101,9 60 
HalmstaP 102,6 60 
Holsingborg 103,2 

o
 I 

Hudiksvall ■100^7 1-^30 

Hdrby 101,4 60 
Bdnkopirfg * ' 100,8 rlGlO-: 

Kalix 102,2 60 
*^arlshamn ioo;4 -3-30 
Karlskrona 100,7 10-30 

Karlstad 103,5 3-30 

Kiruna 100,9 60 

Kisa *. 103,6 3-30 

Ly cksele ■ *' 103,3 ^ ' 60 
Flalmd 102,0 - ■ 6' 
Mora - 1oi;o 10-60 

Motala 101,2 3-30 
Norrkdping 102,3 60 
Nassjo 102;i • 
Pajala 100,2 60 
Skelloftea 103,9 10-60 
Skdvde 100,3 CO 60 

SollefteS 101,2 ^ 60 
Stockholm 103,3 60 
Storuman 102,5 - 60 
Sundsvall 102,8 '60 

Sunne 101,8 ■ 60' 
Sveg 102;2' * ^ 60 
Trollhattan ^ 103,7 3 
Tasjd 100,8 60 
Uddevalla 103,3 3-10 
Uppsala 102,5 3-20 
l/arberg 103^8 .10.^30 
V/isby ^ 100j2 - 60 

l/islanda 101,0 10-30 

Vannas ■ ^ 103,7 60 
Vastervik 102,7 60 

WasterSs 100,5 60. 

Ange io3,r 10-60 
^Ivsbyn 102;;. "CGr.i60': 

Orebro 102,8 60 
Ornskdldsvik' 100,1 10 
Ostersund ' ’ 100,4 60 

dsthammar ioi;6 3-60 
Overkalix 103,2 3 
Detta ar alltsS sandare aom vi kan 
vara fdrvissada om kommar i luftan.I 
Genova hada ITU an FM-konferens hOg. 
ten 1984 och Sverige fick d§ frakven 
stilldelningar for narradiosandaire 
denna lista kan man utlasa tilldelad' 
frakvens och maximal tillaten offakt* 

Det innabar into att alia sandare n^ 
gonsin kommor att tas i bruk och de 
flosta sandare anvandor i dag baralO 
W effokt, Nyttan av listan ar dels i 
DX-syfto att logga nya narradiosanda, 
re vid de fdrsta tastarrra 0§ man ‘vet 
frekvensen, dais att narrodiofdreni- 
ngar som lidor av dalig mott'agnings- 
kvalite kan satta press p§ toloverk. 
Do kan peka pic hur hog antenn ochhur 
hog effokt som ar mdjlig pS orton. 
Kommun, sandarplats Haximafliox Max 

Stockholms Ian .’'’zCkPhtiyBd jdojd -XRP 
Stockholm, I'nnerstadon88;Ox1 00 50 
Nacka ' x91,4 256 id 
Sundbyberg x97;9 20 10 
Solna X97,5 40 10 



Kommun,sandgrplats Max Max Tranas 97,8 150 15 

S'. 
MHz hdjd ERP Aneby X91;4 150 80 

Lidihgo x97,3 550 10 .Varnamo 89,8 150 300 

^ aby ^ ; ;; 98,3 40 10 Gislaved ^ 95,0 200 300 

Dand'oir.yd x97,5 -30 “10 A/aggeryd 93,3 100 30 
Varmdd, ^ustavsberg X97,B 125 TOO Gnosjd 90,2 100 10 
Ekcfo, Tappstrdm x97,1 150 30 Savsjd 90j9 150 100 
Sddertalje, Ragnhild^ l/etlanda 98,1 125 200 
borg 88;4 75 300 Kronobera 

•^axjd, Sandsbro 

*• 

Norrtalje,'Gravsta 90,5 •75 1000 97,8 150 200 
” . Vaddd 97,6 190 50 Uppvidinge, Korskru\/95,2 150 100 

Vaxtiolm ■ „ x91,0 -30 10 Lessebo 94,0 100 30 
OsterSkar, ^kersbBrgax94,9 100 200 Tingsryd RL-stotion 95,3 150 100 
l/allentuna x97,3 100 30 Aluesta, Vislanda FM96;4 . 200 300 
Sigtuna, Marsta x91,2 75 30 Ljungby 95;8 150 300 

Upplands ^asby X97,1 -40 10 Almbult 97,6 125 150 
Nynashomn ' 
Haninge, ^andan 

94,6 
X95,3 

123 
150 

50 
200 

Markaryd, Traryd TV 
g:a v.torn 

91,9 
98;6 

130 
100 

30 
300 

Tyresd, Brcvik X90,6 75 10 IMybro 98;i. 100 300 
Sollantuna x95,0 50 10 -Emmaboda 97; 5 31:1 50 
Darfalla, ^akobsbcrg 100,8 -40 10 Torsos 94;6 100 . 30 
Upplands Bro, Bro 97;8 100 10 Borgholm 92,2 100 50 
Huddinge' X98,4 50 10 Lottorp 90;4 45 200 
Botkyrka, Tumba X91,6 100 10 Mdrbylanga, Farje# 90,7 25 150 
Salem ' • X95,0 37 10 stadens RL-stotion - 

Stockholm,‘ Sydost 101,1 40 10 M6rbyl§nga, DDgcrhomn93,9 100 50 
'* " • 3arva 91 ,1 40 10 Oskorshamn 92,6 130 200 

Sytjvast 88,9 40 -'10 . Monsteras 99,2 130 30 
Uppsala Ian - Hdgsby 90,9 65 300 
Uppsala, U-sala ny FM 98j9 150 400 V/asteruik 98,1 336 30 

Enkdping, Harkeberga 89,8 100 300 " Ovorum 94,4 125 50 
H§bo, Balsta RL-stn x88,7 100 10 ^immerby 97,6 150 100 
Osthathmar,' 90,9 311 30 ..Hultsfred 89,9 125 30 

Tierp, Tofao RL-stotion91,4 80 1000 " Virscrum 94,3 125 50 
AlOkarlcby 96,4 60 30 Vastervik, Farhult. 93,6 336 300 

Bodscmaoland - Gotland 

Nykdping RL-st^tion 96,5 120 400 Gotland, FollingboFM89,2 250 6000 

” Bjdrnlunda 94,4 60 40 Blekinqo 8 

Oxeldsund ‘ 91,3 -30 10 K'srirQkrona 88;i: 109 30 
Fleh ' • \ 95,3 140 ■ 40 ** Navragol 96,1 60 30 
Katrineholm 92,0 100 300 Bonneby TUI-stotion 91,3 -25 1 00 

Uingaker 88,4 75 30 --Bockaryd 89,4 100 30 

Eskilstuna 92,7 "75 400 Karlshamn 94,3 - 329 10 

Strangnas 91 ;2 124 50 SdlvGsborg 92,0 75 30 

IMyk oping 89,2 40 10 Olovstrom TlZ-stn 88,4 50 100 

Ogterodtland ' ' Kristianstad - 

Linkoping FM/TU 95,5 98 ■300 Kristianstad, TorsGbd987 170 30 
Ulrika 87,8 37 JO ** 0* Sdnnarsl6vx91,4 150 15 

Norrkdping, Krokek FM 89,0 542 300 Broijiollo 95,8 75 10 

Sdderkdping 97,8 100 300 Ostra Gdingo,Brom6llS6,1 75 20 

Motala 90 j 2 353 30 Simrishamn,KiviklVt 90,7 200 50 

Wadstena 9T,9 ••50 50 ToiDGllilla x95;8 75 30 

fideshdg'"*^ ^ 92,5 TOO 30 Angelholm FM/TV 97,8 ■86 300 

Mjdlby 92,9 90 100 BSstad, Kattv/ik 96,1 100 30 

Bdxholm 8 9,2 110 1 00 Astorp 88,3 75 10 
Aftvidaberg 9i;4 -75 150 Klippan 90,2 75 30 

FinspSng 92; 5 150 100 Orkeljunga T\/-stn 93,5 300 30 

\/aldemarsv/ik 98,4 -15 300 Hassleholm 98,9 150 100 

Ydre, Osterbymo 95,7 150 50 Perstorp 99;a 75 10 
Kinda, Kisa FM/TU 95,3 400 220 Os by 94,1 75 30 

3onkdDinai - . . . ** Lonsboda 91,4 75 . . 10 
Odnkbping^ Rondbcrget 98,5 • 253 500 Malmohus “ 

'• Granna 99,8 110 50 Malmd, Oagersrd 90,2 97 30 
WSssjd • 87,8 327 15 Burldv/ 92,0 - 20 10 
Eksjd >. 88,7 150 100 Lund, Hardeberga 99,1 130 30 
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Landskrona^RonnQbGt'go X94;3 iS0;c 10 Alingsas 90,2 150 50 
Hoisingborg, Olympia ._9.a,:2_. .:127. ..■--.50 Skaraborp - ' ■ .... 
Hdganas^ ^asby 94,9 75 -10 , Mariestad 92,4 150 30 
Esidv 94,4 75 80 Tdreboda, Slatte 96,2 l25 80 
Y stad 87; 8 -66 300 GullspSng ^ 92,9 100 50 
Trelleborg : 92,8 120 30 Lidkbping 91 ,8 150 50 
Bjuv 97,4-. 40 10 Gbtene 90;2 250 10 
KaVlinge^ Dosjobro -■ 96>1 40 10 Grastorp 93;4 . 75 20 
Ldmma, Molmo/Lomma 89,2 37 10 Skora 95,9 -75 30 
5vedalo ■ X90,1 37 10 Uarb 87,8 ■ ̂ 100 30 
S'kurup, Qrsjb 96;o 37 10 Uaro/Essunga i i\lossebro92 #2 100 . 30 
S jobo j- x95,2 75 30 SkdvdG FM/TV 93,3/ /479 20. 
Hdrby 93,2 i ,:.i36-3 ■ --1 0 Rj° 9 Hjo Rl-stn 96,6 130 10 
Hbdr, Frostavallon 97,9 125 30 t ibro 88,1 -75 10 
S taff anstorp’:' x9r,3 40 10 Karlsborg 99,3 160 30 
^ellinge • 91,8 90 30 Tidaholm 92,8 ^75 — 50 
Svalbv ‘ ’ 93,1 75 30 Falkdping 90,8 180 ■ ''30 
Halland l^ullsjd; 89,9 100 . 10 
Halmstad, Oskarstrom FM 88,6 300' 10 H-abo 87,6 225 ' 30 
Laholm, Knarad 89,2 175 30 \/'armland 
HyItG, HyItobruk 96,6 125 100 karistad, Sdrmon 92,2 -40' 10 
Falkonberg x94,,0 100 20 Grums X99,8 100 40 
" Ullared (ej T\/stn)97,6 125 30 Forshaga, Deje 88,1 100 40 
V/arbcrg FM/TM .91,9 165 100 Hammard, Skoghall 99;3 -37 10 

Kungsatcr TV- stn96,Ox 75 10 95,6 150 15, 
Kungsbacka FM/T\I 95,2 91 70 Kristinehamh;, Utsikt s- 
" rorlanda Rl-stn 97,4 N ... 75 .30 b e r g e t -95,4 150 150 
Gotebora och Bohuslan Storfors 101,1 130 ■ 30 
Goteborg, Brudaromossan 94,9 390 ,30 Filipstad 93; 7 404 30 
PartillG 88;0 50 10 " Lcsjofors : 96,9 75 30 
Harryda, Mdlnlycke 98,3 100 50 Hogfors 99,3 250 150 
Ockerd, Hdnd'■ 94,1 40 10 Nunkfors 91 ,8 100 10, 
i^dlndal/V • 90,7 100 50 Arvika, Orshultaborg .97,0 200 150 
Kungalv 91,4 100 ,50 Eda, Amotfots 99,4 60 100 
Stenungssund, Oclsmal 88,3 75 30 " Koppom 93,2 220 15 
Tjdrn, Rdnnang 87,6 - 90 20 " Haljoboda 87,8 150 10, 
Orust, Svanobund 98,7 1 00 50 Baffle 91,2 125 100, 
Uddevyalla/H ' x9i ,4 383 10 ” Svaneholm 91,8 50 10 
Lysekil 95';-8 ■ 100- 70 Arjang 95,8 220 1 00 
Munkedal ' ' 98,6 150 50 ” Tdckfors 97,4 150 10 
Sotonas, Kungshamn x95,2 -92 ■ 70 Sunne, BlSbarskullen 92,0 465 30 
Strdmstad ' 97,4 150 70 Torsby, ‘ Bada 98,1 270 15 
Tanum, Surtung 90,6^ 100 200 ” . ^Lekvattnot 97,6 200 10 
GdtGborg,‘Angorod 90,2 40 10 " ’ ' ‘dstmark 92,8 3.00 10 
Alvdbora " Vitsand 88,3 120 10 
'^anGTsborg 98,3 150 50 ” Loffstrand 89,0 300 100 
T rollhattan 90,6 141 ' '50 Torsby, Syssleback 98,1 266 30 
Lilia Edot 92,4 100 30 ” . Bograngon 90,1 250 10 
Eargelonda 97,7 150 30 ” ■ HdljGS 98,7 300 10 
AlingsSs 98,6 40 10 Arjang 90,0 22.0.-.- .:„30 
AIg,.Alafors' 95,4 75 300 korlstad, Sdrmon 87,7 201 : ,500 
Lerum, Grabo x97,6 : 100 20 drobro ‘ - 

\/atg§rda • 97;0 1 00 30 Orobro, .Lockhytton FM95,3 479 150 
Herrljunga, Annolund 91,4 100 .30 Kumla 94,3 -40 f 0’ 
Bor^s, Dolsjdfors ' 90;3,. 432 10 Askersund 87-; 6 130' 30 
i'^ark, Kinna ' 94;o' 150 ,30 Laxi ■ 97;8 110 150 
Svanljunga 95; 8 150 100 ^ollsbcrg 89,2 120 100 
Tranemo^ Udeobo 90,7 150 1.00 ^arlskogp 97 ;o 120 10 
Ulipipehamn 96,1 150 30 Degerfors TV^stn 95,9 150 30 r 
Amii' •*; 98,1 125 100 Mora '' 94,7 100 130 
Bongtsfors ■ 
•• j D .. 

:89;7;.- 140 100 Lindosberg • 96,4 2094 150 
“ackefors ' 9i,7- 357 10 Hdllefors 69^0 200 . 30 

Mcllarud 95,9 1 00 30 Ljusnarbqrg,‘Koppar- - 

Da^ls Ed, Ed 95,3: 150 1.00 borg TU-stotipn 98,3 150 40 
BorSs 92,5 432 30 

r 

-21- 



Vastircniend “ l/asternorrlond ■ 
Uasterlis 9i;8 290 50 Harndsand, Harno 93,9 239 1000 
Hallstahammar ■93,2 75 10 Sundsuall 89,7 373 500 
Surahammar, Ramnas 1 01,7 50 20 TimrS, Sundsbruk 94,5 150 20 
Sala, Broddbo Rl-stn 97,0 -90 150 " Lagfors 95,3 75 30 
Haby, Ostanas 88,7 130 150 Kramfors, Lagnvik 90,5 300 10 
Ragersta 99,9 150 10 '* Mjallom 91 ,8 300 20 
Morberg 95,0 100 30 SollefteS, MultrS 96,1 509 2000 
Skinskatteberg, Riddar- Ornskdldsvik, As 89;7 282 ■1000 
hyttans RL-station 93,7 250 30 Ange 90,4 563 150 
Kdping TU-stn 89 ; 0 100 300 Solleftea, -.^unselB 99,8 130 10 
" Koping ■ 92,6 40 10 Oamtland 
Arboga 101;? 75 15 OstersLind^ Bratt^sen 96,1 366 300 
Kungsdr •‘ 97i1 60 15 Harjedalen^ Sveg 8 9 JO 562 6000 
kpDDarbpra - *• Hede 92,9 150 15 
Falun, Hastberg 92,6 lOO 80 ** Eunasdalen 98,8 431 10 
” Envikon X91,0 150 100 ” Tanndalen 90,3 300 10 
Borlangc, Store Tuna 98,6 100 1 00 Are, Undersakor 97 ;o 200. . 1000 
Sater 91,9 100 100 " Duved 97,7 300 300 
Gognef, Bjorkborgot 99,3 200 loo ** Kallrdr 93,0 250 10 
Hodemora 93,9 200 100 ” Bnafors 94,8 150 10 
Avesta 99,1 150 100 " Storlien 89,2 150 10 
II 98,6 ■. - 40 10 Berg, Stenstavik 89,5 150 300 
Ludvika, Bjdrkasen 88,3 100 150 ” Klovsjd 97,0 300 30 
" Frodriksberg 91,2 1592 50 ” Ljungdalon 94;6 300 10 
Smedjebacken 96,3 200 30 Stromsund, Grclsgard 93,7 200 500 
Mora, Eldris 94,1 596 30 ** Tas Jon 98,5 587 100 
" Krackelbacken 90,0 150 10 ” GaddcSc 9 4.,.4 .150 . .25. 
Orsa, N^bodberget ■ 91,3 200 50 ” Sormvattnct 89,5 300 10 
" Koppangen/Tunturib .'95,3 150 50 Ragunda 80,7 250 15 
Rattvik 87,7 125 300 ” Bispfors 91,3 300 10 
" Dalfors ” Stugan 95,2 300. 100 
Loksand 94,7 150 50 Bracks, Revsund 98,7 291 100 
Alvdalon 93,4 150 150 " Kalarne 97;7 125 10 
” Sarna. x94,6 200 30 " Sbrbygden 96,5 100 •10 
” Idro 99,3 150 10 Krokom, Ango 92; 6 300 .. 100 
" Grdv/olsjbn 98,8 300 1 0 ” Hotagen 90,3 200 ,10 
" Brov/dagen 92,9 150 10 Vastorbotten - 

Gordalon 95,4 300 10 UmcS i 98; 3 150 2000 
Vansbro, Hummolborgot 99,9 300 10 Mormaling . 90,3 100 : 500 
^alung 95,2 170 50 Robortsfors, 0vQrklint3^,'O 170 -500 
Malung, Tyngsjo 91,9 -75 10 Lyckselo, knafton 90,9 455 1500 
” Limodsforscn 89,2 15P2 10 Ascle 99,5 150 300 
" *' Transtrand/Bol- .. . ** Erodriko 93,9 200 150 

hedon 97,4 297 30 M □ r s j 6 99,6 200 150 
” Salon ; 91,4 75 10 Mala 95,1 200 100 
" Sbrsjbn 89,6 57 10 SkelleftcS. 92,4 364 3000 
" ' Tandadalon 89,7 30 10 1! 89,7 364 10 

94; 6 300 10 Vannas 94,9 440 10 
SSogmur 98,3 297 300 Bjurholm 96,7 225 30 

Sandviken, 89,9 120 100 1/in do In, ydstcrlidon 93;4 225 1 500 
'' Ostorfarnebo 103,5 60 10 l/ilhGlrtiina/lM 88,6 350 300 
Hofors 95,3 130 20 ” ; Stalon 95,9 400 10 
Ockplbo, Amot . 93,4 200 20 ** Kultsjdn 97,9. ,150 •10 
Sdderhamn ■ 98,4 120 150 ** Bikanas 93 ;i 250 . 30 
Bollnas *V 39,7 200 1 00 ” Borkan 96,4 300 10 
Ov/anakor, Edsbyn 99,4 150 100 Dorotca 96,4 200 500 

Hudiksvail^ Rorsa 95,3 567 30 ” Risback 92,3 200 --50 
" : Angobo x98,3 150 1 0 Storuman 89,1 433 11.00 
Nordanstigj Bergsjd 97,6 150 50 ” Gardikfors 92,2 250 10 
” iJ',; HosSola 91,2 150 20 " Tarnaby 94,9 900 : 10 
Ljusdal,|f^arilg . 99,9 200 150 ” Tarnamo x93,6 300 10 
” Jar\/sd 97,3 150 10 ” Hemavan 98,8 74 1 0 
" Ramsjd 90,9 150 50 ** r SoGstrbm 90,8 300 10 

*' TQndsjoborg 96,3 150 30 
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Vasterbotten - 

Storuman, Umfors 91 ,4 300 10 
Sorsele, Nalovardo 98,4 350 100 
" Ammarnas 96,7 447 10 
" Sandsele 93,7 180 100 
Umeg 89^8 40 .10 
Nor.rbotten - 

Luleg^ Mattsund 87,6 120 150 
*1 Niemisel 89,6 120 1.00 
Boden, Hednorot 98,2 150 500 
'' Hptods 96,8 125 100 
” Gunnarsbyn 87,7 150 15 
Piteg, Bole 97,7 100 . 300 
” . Koler 93,4 220 10 
Alvsbyn ; 38,1- 464^. ; 150 
Haparanda, Kalix 99,8 328 100 
OvAbrtorneS 96,5 -75 20 

Svanstein 99,2 150 20 
” Hodenasct 95,1 75 20 
Kiruna £.r:M.L, -93,7 399 1500 
” Toi?n.Gt;raBk 97,D 300 10 
** Stoirdplen, jr- 93,5 . 65 10 
” B jqrklidefi 98,4 300 10 
” -- K a r G s u a n dq -;; - 88,7 150 10 

” IdiviJonri'a^i^ T-ri 94,7 150 10 
Pajala j: . 97,4 301 3000 
Gallivaro ■ . 97,7 503 1 COO 
” Vietos 93,1 402 ■ 10 
lokkmokk, Tjalraejauro 91,9 250 1000 
" Scitovare 92,5 225 10 
” Kvikkjoaa 95,2 300 10 
f» ft 98;, 8 300 10 
” Porjus 87,8 200 10 
” VaallGrim’ 96,2 100 50 
" L Kabdalis 95; 7 150 15 
Overkalix 93,3 367 300 
Kalix 96,6 323 300 
Arvidsjaur, ^ultrask 96,0 600 100: 
Arjoplog, Galtisjaur 97,6 444 500 
" ' Laisv.all 93,1 150 10 
PiteS 89i,-0 40 30 

Dg sandarefrokv/cnsGr som ar markcradei 
spalten mod ott x ongor att utrodning 
om frekvensbyto pagan- Do fiesta sando^ 
ro bar botydligt lagro o§fckt an vad 
som ar mdjligt modan nSgra f§ som 
stad bar bogrb offekt an planlagt, Nya 

beslutado -sandai-o ar Ekorb, 'Nynasbamn, 
Haninge, Tyroso, Sollontuna, Oakobs 

berg, Kxistinebamn, Mora, falun Hast - 
bergjocb Boden Hednorot, /Televerket 

P§ fbrfragan bar Tcloverket suarat att 
sandarorrt ocb kanalnummor inlogt i TUs 
t_ostbild bar diskutorats, men dr gans- 
ka dyrt dS dot ror sig om mdngo sanda- 
ro. Normalt sands tostbild frdn Kaknas. 
tornet oiler SR i Stbckbolm mon ibland 

sands lokal tostbild, V/arjo stationkan 
sanda tostbild oberocndo av andra,/CES 

J^artadiosandaron i Stockholm City byt- 
te polarisation fran horisonto.il till 
uertikal i maj vilkot fdrbattrado mot- 

tagaingen, Problojnen mod SR pa 87,9 

boh 88,1 MHz blG\r mindre, /PA 

T3ECKOSLQVAKIEM; Dotta land,bar bor- 
jat att anvanda dot vanliga' fM-band-iis 
ot uid sidan av dat; Qst.eurbpGiskaFM- 

bandet mollan 66 qch 73~MHz. En sSn- 
dare ar nu i bruk pa 101,9 MHz, 

/ Contadt 
^ MSAI hdrjan av juli fick don brit- 
tiske skSdespclaron ^''ark Lindsay sin 

stora chans. Han skullo spola Oohn 

gnnon i tud-amorikanska TV-bolags pi 
anerade serie om Oohn Lonnons ILiv.En ' 
anlodning till kontrkatot var att ut 
seondot var ualdigt likt. Tyd dagat 

senare avskedades ban dock, Anledni*- 
ngen donna gang var att dot visade .g 
ig att ban tidigaro hade bytt namn.I 
dot’ brittiska skSdospclarfdrbundet f, 
anns dot redan on modlom som hade 
mma namn som ban hado- nar ban blov ni 
edlom. Dot olyckliga var att-'bans ' t^' - 

digare namn var l^ork Chapman, d.v.s. 
samma namn som Oohn Lonnons mbrdarel 
Avon om dot var on olycklig slump aii 
sag TU-bolagen dot var bast att anvb 
nda en annan aktbr, /TT 

Radio Morti inlodde sina sandnlngar 
for Cuba den 20 maj 11.30 pS 1180kHz 
d.v.s", ovor VoA:s sandaro pS Marath— 

on key, Programmen sands aven p& ko— 
rtvag 11,30 - 14'.00 pS 6075 kHz, 14- 
16 pa 9570 kHz, 16;00 ~ 19;30 pg 11- ' 

815 kHz, 22,30 -01,00 pa 11930 kHz 
obh 01.00 - 05.00 pg 9660 kHz. /BBC 

OSTERRIKE ; Schulunossonder dos Ostor 
roicbischon Bundoshecros tostar nupg 
3378 kHz liksom pg 5035 kHz, /DXKl 

Darmod bar ni-'ngtt slutct pg dennany. 
hetsavdelning, Dg vi kommer att haon 
tataro utgivningstakt under hosto'nar 
det troligt att Gnistor och Ljusbag- 
ar krympor till cirko 4 sidor per nu^ 

mmer, Inoan vi stangcr butikon denn'a 
ggng kommer nggra sona hyhoter: 

IRLAND; Radio Nova sandef pa 738 kHz 

mod 25 kW pa dagtid och 10 kW natte-^- 
tid. Pg dagtid ar dot don store 50kW 
sMndaren som kbrs pa halv offekt, Pg 
kvallar och natter anvandor stationgi 
on 10 kW sandato for att into fg pra 

’ blem mod andrb stationer, /TS 
’.Bdckor frgn Ebaland kan kopas billi- 
gt via Book Service by Post,;’G,P;0,' 

Box 29, Douglas, I.sIb of Mon, UK^Mah 
botalor dot engblska bokpriset + 15 
ponce for porto, Inbotalning kan ske 

i svonska pongar pa svenskt pbstgiro 
54 80 42-1, Saljor Sven kassottbroch 
videoband billigt/PA /CES 



• Esselt© kbpar danska Kanal 2 

Detta uar en av manga rubtiker som kunde lasas i lokalpressen omkring den 1/? 
19B5, Sedan kanalen infoicde kodning av sina filmer, eerier, undernpllningspro-i- 
gram i,mitten av mars manad bar mlinga fdrsdkt gdra egna dekoders for att'kunna 

se alia dessa underhallningsprogrammen utari att behov/a betala for att titta. 
Vissa bar kanske sjalua forsbkt pula^ibop en appbratj andra bar lyckats ocb bar 
dS aven fdrsdkt a$lja dekoders till allmanbeten till Kanal 2:s fdrtret. 

Liksom i narrodio ar lokal-tv beroende av pengar fdr att kunna erbjuda tittar- 
na t^ragram som ger bdga tittarsiffror. Kapitalet som man satsat bdrjade sina 
ooh endast 15000 dekoders bade stationen lyckets byra ut, ca 20000 uppskattas: 
ba--fixat egna dekoders. Spies blev tillfrag'ad om de kunde tanka sig att satsa- 
pengar i Ke^nal 2 men sade nej. 6 miljoner danska kronor bebdvde kanalen fdr att. 
kunna fortsatta. TU-stationens agare Klaus Riskaer-Pedersen meddelade att kana- 
leb skulle stanga direkt — om inte de anstallda ar intresserade av att ta dve.r« 
Detta meddelande lamnades strax innan Kanal 2 skulle inloda kvallens program. * 
Det bar intraffade den 1 juli 1985. Samma dag bade cbefen fdrt ingaende diskus- 
sioner med Spies-koncernen men som blev till intet. Aven en annan tilltankt 
investerare: backade da ur med 4 miljoner valbebdvliga kronor. Avon agaren sjalv 
tappade sugen ocb drog sig ur, Kanal 2 bar forsbkt fS Spies-koncernen intres- . 
serad av att stallo upp mod pengar under en iSng tid, redan bbsten 84 da Mnnu 
sandningarna k.ommit igang fbrdes diskussioner med Spies. Aven Oanni bar fStt 
erbjudande som programvard, Den-senaste tiden bar aven fbrsbk gjorts med att 
sia ibop Weekend TV ocb Kanal 2 men utan resultat. Man menar att reklam skulle 
Vara raddningen, vilkct aven Weekend TV bnskar till sin station. Hela tv§ mil- 
joner kronor kostar det att driya Kanal 2 under en manadi 

saluj 

J j.yg<3 mil joner ar vad, som bebbvs. Reklam-TV lar knappast regeringen besluta om 
i ett rapp utan det blir till att skrapa ibop slantarna sjalva. De tillgangar 
som finns i Kanal 2 bverlbter Risk$r-Pedersen till de .anstallda om de fortsat- 
ter pli egen.;band. De anstallda meddelade att de vill driva stationen vidare 
ocb sandningarna fortsatte som vanligt, men varje kvall bolls mbten omman kun- 
de sanda e^ler ^j^ samma kvall. Ett par advokater uppdrogs att balla i det eko- 
nofirl's^a: Pcfr'lamiTa” rapporter regelbun^^^^ om det ekonomiska laget. En a rbets- 
grupp som dbptes till Kanal Klaus Kludder provade olika Ibsningar, annu en gang 
skulle man fbrsbka norma sig konkurrenten - Weekend TV. De anstallda fick kbpa 
alia aktior for 1 kronor. 

HittilJs bar varje person som bnskat se de kodade programmen fatt bestalla en 
egeh dekoder, Att bostadsomraden pentralt iavkodar bar kanalen tidigare inte gatt 

med pa, .atmipstone inte till ett for byresgasterna fbrdelaktigt pris.- Bland 
annat Halaingborgsbem (SABO-foretag) bar fort' forbandlingar med Kanal .2 utan 
nagot vettigt resultat. I\lu nar ekonomin bbrjade vackla inleddes dock fbrsbk' pS 
vissa platser i Danmark med just att en dekoder placerades vid contralantennen. 
Givetvis.blev det stor succe bos byresgasterna. Nbgon narmare utvardering av 
fbrsbket bar ej gjorts, atminstone inte offentligt. Dot bebbvdSs pengar pch., 
det skulle s.ke snabbt om man skulle kunna radda tv—stationen. Sedan bbrjan- av 
juli manad bar en konkursfbrvaltare baft kontrollen bver Kapal 2. Betalningarba 
staildes in, b&de ut- ocb inbetalningar. De som betalat in sin depositavgift 

ocb s.bm. av nSgon onledning vill, ba pengarna tillbaka bar fatt vanta langc, sjalv 
vantar jag fortfarande, men allt detta stoppades i samband med att konkursfbr- 
valt'are tradde in. Man bade nu ett par veckor pb sig att ordna upp ekonomin.' 
Den 26 juli gick fristen ut. Det stog da klart- att finansmannen Riskaer-Peder- 

sen §ter skulle ta bver stationen. Hans bud lag 400 000 kronor bbgre an de pnd- 
ra introssenternas bud. Men de anstallda vill into ba bonom tillbaka da.man me¬ 
nar att ban fbrst boppade av ocb lat dem ta bvorj- de anstallda fick kbpa akti- 
erna ocb nu kommer ban tillbaka ocb tar tillbaka aktierna igeni 
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Pi_§D§tallda_hgtar_n}Q d_uggsggning 

De 72 anstallda pa kanalen tar knappast emot Riskaer-Pederpen med oppna armar. 
Han bar tidigare auiserat omfattande nedskarningar aw perspnalen men de anstdll- 

da har sva^ot med hot om massuppsagnihg^ Riskaer-Pe dersen kan knappast d^'iwa en 

tw-station utan nagra anstallda* Do anstallda menade att de hittat en Idsning 
och kraVde darmed att fa sandningstillstandet som fortfarande Idg hos chefen / 
och utan sandningstillstand kan inte stationen fortsatta. Vid ett tillfalle har 
de anstallda hotat med att stamma Riskaer for Idftesbrotti Politikerna blew 

into speciellt gloda dwer det har brdket dd man re dag, i host skall utvardera 
forsoket med lokal-ty och nya regler skall utfardas, 

Den 'iosning de anstallda funrtit fram var en ndrsk intressent vid namn. Media 
Uision som de menade skulle kunna driva stationen uidare, men Riskaer lade fram 
ett hdgre bud. Han hade hittat on intressent vars bud lag 410 000 kronor hdgre 

an de anstalldas norska sponsor. De anstallda kraude"tillsammans med Media; .1 
'Vision att fa to hand om sandningstillstandet men da Riskaer hade battre kort 
pa'hand vagrade han slappo tillstandet utan uille driva stationen vidare med- 
bans intressent. Det fdretag som lade fram ett'hbgro bud var svonska Esselte. 

Esselte bar under 70-tolet vaxt till en jatte inom bla kdntorsmaterial och sed¬ 
an ett par ar ar man aven aktiva inom videobranschen.'Esselte Video har vaxt' 
till ett foretag,med en omsattning pa 230 miljonor kronor. Det ar bl p denna- 
avdelning inom.Essolte som skdter sandningarna via ECS-sat&lliten, samma som, 

bla anvands -av. Sky Channel. Fran denna satellit sands kodade filmer till kabel- 
nar i Europa.:An sa lange endast i Holland och Belgien. Esselte hyr den tekniH 
ska biten, inkdp av filmer och sjalva uthyrningen ar Esseltes affarsidd. I hela 
Europa finns det en marknad pd ca sju miljoner abonnenter, som bara vaxer. Det 
ar har det lilla lokal-tv-fdrsoket Kanal 2 i Kopenhamn. passar in, am inte annat 
som ett satt for Esselte att hamta erfarenhet. Dekodrarna har varit Kanal 2;s 
stora problem,, den finska Salora-dekodern har varit-for latt att.kopiera men 
nar Esselte trader in skall det bli betydligt battre och sakrare dekoder.^Det . 
skall \ara i det narmaste omdjligt att kopiera av denna dekoder. Den-ar av mark¬ 
et Panasonic och det ar samma typ som anvands bla i Holland. Esselte far alia 
intakterfran uthyrningen av dekodrarna. Kanal 2 fdr enligt det skrivna avtalet 
tackning for sina utgifter plus 105^, vilket i, kronor betyder 28-29 miljone;r dkr 

por. Sr vilket enligt Riskaer-Pedersen ar det faelopp. som man hittills anvandt^a 
latt kan klara'sig med, Totalt skall Esselte satsa upp emot 130 miljoner kroner 
i Kanal 2. Det ar tre viktiga saker som Esselte kan erbjuda kanalen: Pengar - 
Teknik - Filmer, j 

£;Ssalte se grade J 

Kampen var i (bt narmaste avgjord innan sjalva beslutet togs i sjd- och handels- 
ratten i Kopenhamn. Ratten hade att anta det bud som var most fdrdela1<tigt for 
det fdretag som har pengar att hamta i Kanal 2. Eftersom budet Idg vasentligt' 
hdgre an den norska intressenten var det ganska naturligt att Esselte och: dar¬ 
med ^ aven Riskaer-Pedersen skulle . vinna kampen om'Kanpl 2 . De anstallda kraVde 
tidigaro att fa^sandningstillstandet tllldelat men kulturministeriet ansSg inte 
att det fanns nagon anledning a'ot andra tillstSndshavare eftersom nu Esselte 
har gdtt in med pengar och resurser. Deknstallda har tidigare hotat med att 
avgS.om Riskaer kom tillbaka men har nu tagit tillbaka sitt .hot sedan Riskaer 
lamnat en del garantier. Han kommer inte att.sitta i styrelsen for Kanal 2 och 
ej heller . blanda sig i vem eller vem som inte skall sitta i styrelsen. De an- 
stallda far sj.olv,a tva medlemmar i styrelsen. , ;Denna Idsning ndjde sig de an— r 

stallda med och stannar alltsa kvar pa stationen, 

Strax efter att EsseIte,gStt in med pengar bdrjade man Stor ta itu med,pengar-: 
och annat som logat stillo- under kristido.n ,, War man kommer att byta ut diskoder- 
na mot Panasonic-grunkor och hur detta praktiskt skall ga till har man'pa’tv- 
stationen annu ej fdrklarat. Inte ett knyst har'man sagt an sa lange. Oagantar 
att.det blir en pause i "kodandet" nar utbytet inledes for att det skall kunna 
gS rattvist tillvaga. Det skall bli intressant att se hur de rent praktiskt 
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kommer att losa dotta problem. For en tid sedan andrades kodsignalen vilket-en- 
ligt Kanal 2 innebar att de tittare som bar "piratdekoder" inte langre kan se 
de. kodade programmen, Enlig-t telefonsamtal med Televerket i Helsingborg med en 

av de ansuariga for kabel-tv i Hbg skall man fdrsdka to upp fragan om central 
aukodning med Kanal 2 ater igen, men man fSr intrycket av att fragan ar ganska 
ISgt: prieriterod da man Varje gang pSpekar att "du f§ir m§ngo fier kanaler att 
valja mellan vid arsskiftet till en lagre summa an vad du far betala for att 
fS se Kanal 2:s program". Fortfarande bar bostadsfbretaget Malsningborgsbem ej 
g&tt ut.med nagon som belst information till byresgasterno att Lokol-Tvsn kan 
tas in via centralantenneo, Fortfarande kodas i det narmasto samtliga program 

av underbSllning ocb filmer^ Ibland bar det bant att man inte kodat en serie ; 

eller en film men det bdr till ovanligbeten. Musik-TU, aven kallot MTU, kodades 
tidigare i vSr men numota sands detta utan flimmer pa skarmen, 

Kanai_2-folk nu_ga_Weekend-TUl 

Den 30 augusti borjode WTU mod ett nytt fredags-program kallat "SS der Freciag"' 
som presenterados av 2 berror varav den ena utav dem tidigare jobbat pS Kanal 
2. Uidare borjade WTU denna kvall med att kora ganska manga vinjetter som del- 
vis paminde om on del Kanal 2-vinjetter. Uid narmare granskning av listan over 
medverkande ocb programansvariga bittar man Peter Herfortb som bla ansvarat for 
en mangd program pS Kanal 2 ocb om mitt minne inte sviker mig avon dclaktig-cii 
Eiidorado-programmen pa DR. 

Det nyaprogrammet pa Weekend TU tacker bela kvallen ocb bestdr forutom en del 
serier sSsom Rosa Panterna ocb deckare av en mangd intervjuer med kanda person- 
er. Programmet kan i viss mdm paminna om program typ do langa programblock som 
visats pS TUI pa lordagskvallarna, dock inneballer detta WTU-progra.m mer kultur 
an svens.ka TUsn dito. 

Genom detta nystartode program kan tittorna aven bli lite rikare. En bana med 
vagar, bus etc i modoll-form bar lagts upp pii golvet ocb man bar dar placerat 
en: radiostyrd biJ^. Tittarna far besvara en fragan ocb fdrsta ratto Idsning som 
kommer in per telefon far vara med ocb kora den bar radiostyrda bilen, En kand 
gas;t fSr skota sjalvo styrningen ocb tittoren sager per telefon bur bilen ska 
kora, Potten ar pa 2 500 Dkr ocb for varje gang ban/bon kdr pa ett fdrcmdl fSr 
man a/drag med ca 200 kronor, maxtid ar 3 minuter for att komma igenom banan. Om 
denna tid overskrides blir det ovdrag aven bar, I premiarprogrammet fick en 
tittare ,900 kronor efter div avdrag. En ganska kul grej som IMttar upp program- 
met. En av Kdpenbamns lokaltidningar fdrser programmet med aktuolla nybeter som 
lases upp i programmet. Programmet ar inte direkt undorballande rakt igenom 
men det breddar i alia fall stationens totala utbud for lokalo inslag om Kdpen- 
bamnsomradot, 

'^usic^BQx~sandningarna_fortsatteri 

Ett "starkt kort" som vi redogjorde for i fdrra nr:t ocb som fortsatter pa WTU 

ar utdraget fran Music .Box. Att ta. in satellit-tv i Danmark typ. Music Box lar 
fdr privatpersoner oj vard'tillatet, WTU fyller darmed on stor funktion ocb 
deras program ar darmed mycket popular, inte minst ar det trevligt att se dessa 
program bar i Helsingborg da Hbg inte ingor i kabel-tv-fdrsdken. Med god antenn 
kan man se Lokal-tv;n skapligt i Helsingborg men det ar viktigt med fri sikt 
ocb noga inriktad antenn. Music Box sands fredag ocb Idrdagsnatter med start 
i regel omkring midnatt ocb under tva timmar. Uarje fredag sands Chart Attack 
Top 40 ocb for det mesta First sight Show - en kand artist roooneerar nya IStar 
Lordagar varierar lite, scnaste helgen sands Europarado, en toplista som sands 
frSn ett disco i Holland samt One Night Stand - en kand artist live. Sdndagar 
bar ibland ineballit ett kortore program men numera slutar sandningarna i re gel 
kl 22,00, sedan Mr det paus pa lokal4,v;n fram till 23,00, da KKR tar over. En 
ganska marklig programpianoring. 

Under sommaren bar sandningarna ibland inte bdrjat fdrran 20,00 eller 21,00, : 
med gndantag av KKR, men nu bdrjar bdde Kanal 2 ocb WTU sina sandningar 19,00, 
Kanal 2 bar fn inga sandningar p§ dagtid, men WTU sander on del ropriscr p5 
sondagseftermiddagarna. 
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S§ ar dot ator dags ott kasta sigut 
i oterbrusct for annu en rundtur i 
de oldika bandans utbud» TyvMrr bar 
min egen DX—flit varit obctydlig ds 
sena.ste UGckorna p,g,a« semesterre — 
sor och liknando, LyckligtVis finna 
det andra som Mr aktiva oohj-bidrdr, 
Innan vi tittar. p4 QSL-kap]B!>*ach; uj^ 

forskar lopoaTna som ar-notorade .i 
Svensk Subvarbiv Tid SSTi' ^ka det 
komma -en dos fdrmaningar. Pet Mr n_a 

turligtvis trevligt att det kommer bidrag, att de, som regel bar kommentare'r , 
ar skriuna pM ondast en slda av p'apperna, med SIO och signatur. pa varje logg. 
Men det ar en fordel om ni inser vad for typ av tip.sspalt dot Mr och inte or— 
sakar onodigt extraarbote., Vad jag syftar pM Mr att denna spaltcn Mr uppbyggd 
sS ott vi samlar alio loggar av en station pM samma frekvens under ett tips. 
Detta Mr ingon specialpiratlogg typ DX-Special dar stationorna loggos separat 
for varje datum och sotn regel utan programinformation och bara torftig upplys. 
^^og om vilket sprak som onvants. En ahnan sak som orsakar extra sortoringsaj^ 
bete Mr tveksam frekvensavlasning. De fiesta mottagare nu for tiden Mr utrus- 
tade mod digital frekvensavlasning. Men den frekvens man avlasor Mr den frek— 
vens man lyssnar pa och intc nodvandigtvis den frekvens stotionerna sbnder pS, 
Och dot Mr do frokvcnserna som det sands pa som vi sko logga, Det Mr latt att 
luras av en frekvonsvisnihg dS man garna snedstalleir mottagaren nSgot for att 
fS ett diskantrikaro Ijud, det kan vara sv&rt att i AM-iage avgora- njittf rekvg. 
hson och dessutom Mr alia frekvensvisningar, inklusivo digitala, into 100 
akta eftersom en mottagare inte Mr holt linjar..Det Mr trots allt into exkiu- 
siva.matmottogare vi DX-or pa, Endo sakra sattet att veto sand frekvens paar 
att gM over i SSB och ta in en kahd frekvens och justera BFOtg sS att mottag^ 
ren hollsvangGr pS exakt frekvens, darefter ratta in den onskade frekvensen & 
ha samma BFO-installning, Da kan man hora p§ vilken frekvens mottagaren noii- 
svMnger och darmed avlasa exakt frekvens. SlSr man over till. AM sor man attu^ 
lasningen ofta slat lite grann. Alltsa om en station varierar i loggprna 1 
kHz kan det lika gMrna vara fellMsning som frekvensdrift som gcr de olika re- 
sultaten cllor s§ stMr de for vars halften. Oag her er darfor att anvanda aam 
ma uppstallning som i spalten: en rad per station med alia datum ott v ef.teir 

frekvenson om don varierar + 1 kHz. Och fromfor allt anvMnd den tid som vi‘an 

vander i Sverige vid avlyssningstillfallets SNT pS vintern och SST pa.sommor- 
on, U1 .vander css till svonska DX-are,inte till mSnbas Alfal SprSk och sekun^ 
angivelSer av stangningen av piratsandare Mr ointressant, exakt sta^gning pi 
ai,r!.ufeori Mr anvandbart for stationer som.sander regelbundet, typ idkaJLstation- 
er, Allts^ tank till och logga vad andra DX-ore har anvMndning av, Nu QSL-sek 
fcionen dar LEB visar irets skordJ ' ‘ “ 

ALASKA; KNLS 7355 k b info .§ch LEB 
ANGUILLA ; Caribbean^Beacon k SPZ 
DANMA.R-K; LR Galton 100500 b info ImLEB 

R- Svendborg 100900 brev ' f/up LEB 
R Esbjejg 10C900 b sti SM~1? : f/up LEB 
Kolding'NR 1'012QO brev"sM-j 1 y LEB 
R Ulborg 10380D ungefMr som CES'SM3LEB 
GAMBIA; R Sydi.:7424 kort 20 v LEB 
I NT. VATTEN,; R Monique 963 kort3 v LEB 

kortet Mr e.geptligen into QSL men allt 
Mr ju rolatlvi,. 

ITALIEN; R Spoleto 7140 kort 20 v LEB 
2 dek brev schema • i 

R Nuovac Musico 7480 ste dekal 7 v L£B' 
IRLAND; R West 765 stencil 3 v LEB 

R Carousel 1386 stencil info 1 m LEB 
JAPAN;; NSB R Tanpa 3925 kort 4 v LEB 
MALI; Rdiff Nat du Mall 4783 k 2v LEB- 
SRI LANKA; AWR Southern Asia LEB 
15425 2 kort dek tidn info, 3v LEB 

svar dels frin Radio l^onitors Intdels 
frSn AWR. - 

■..)r . 
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3T0F?BRITAMf\IIEN; Invicta Sound 603 LEB 
kort via IBA - 2 v 
Chiltorn Radio 792 kort info 2 v LEB 

Southern Sound 1323 brev 2 dok 3 v Lfb 
Manx R 1368 kort St^Z 
BBC R London 1458'kort 2 u LtB 

BBC R Mersoysido 1485 b dok aim 3v LfeB 

R Mercury 1521 kort via IBA 2 v LEB 

Pennine R 1530 bf-oV 3 dek 2v LEB 
BBC R Cleveland"1548 kort 2v LEB 
London Greek R 1611 brev lapp CES 
SVERIGE: R Blekinge 98300 kort 3d LEB 
Gdteborg nr 94900 kort, brev info CES 
lista over P4-sandarc och norsk nr. 
yANUATU; R Vanuatu 7260 kort 4v LEB 

Darmed var postskdrden slut dennagang 

10.15 963 

.02.50 1508 

1508 
1508 

1530 

1611 

1613 
1613 

SPZ 
SPZ 

SPZ 
SPZ 

243 
453 

3 
353 

Radio Monique lirade The Surfers och rekade for CES 3-4 
Oan van dor Broeks dackservice och Free Radio Magazine ) 

09,40 1107 3/3 Moray Firth Radio spelade ABBA ' SPZ 2 

06.40 1188 Radio Dublin gav sitt telefonnummer, Iddig SPZ CES 4 
21,30 1269 DLF med rapport fran EDXC-konforansen i Madrid' SPZ 4 ~ 
06.20 1305 6/4 GB Radio kdrde Phil Collins och REO Speedu/agon, SPZ 342 

* stationon har upphdrt nu. ERI betydligt iattare har 
08,20 1476 Country Sound med fotbollsreferat. FrSgan ar spolar SPZ 454 

■de verkligen fotfaoll 07,20 lokal tid? Eller loggar du i en’konstig version av 
GMT med AM o'ch PM?? Anvand svensk tid sS missforstas ingetl 
01,50.1508 19/5 Radio-Torenvalk spelade Go West och Tears for Fears SPZ 444 

adross'-Box 36, 701OAA Ganderen 

12/5 Radio Tonair int med brittisk DO som enligt Radiote—SPZ; 3—4 
26/5 lex var Stephens frSn EMR, p/d 02,25 ; 
1/6 Radio Arena pd engdlska lirade Qu-een 

2/6 Radio Orang Utan med, ehgelska och svon.ska spelade 
23/6 Rythm of the night och Some like it hot 

Pennine Radio hade tydligen inga progrofl] 
4/4 Radio Casablanca gav adress Postbus 25, 7880 AA 

Emmorcomposouum, d.v.s, on klassisk adress 
4/5 Radio kristal spelade ABBA’och bokstayorode namnet SPZ 454 

3/3 Radio Armada mod adressen’, lyssnar du bara p§ adressSPZ 4 

1614 '3/3 Satellite BC pd ongelska’med Dodomsvaartadrcss SPZ 435 
1613 I6/3 Panter Radio tiggde rapporter till Postbus 42, • SPZ 4 

3/5 Delfzyl, Holland vilket ar en ny adress ' ' ; . 
1615 4/3 lobnriy Walker, Postbus 13, Weerselo stangde 20,05 SPZ 555 
1615 '8/3 Radio Casablanca spelade Boiuies This is. not America SPZ 242 

19/6 annonserodc adress i Emmcrcompascuum 
1615 30/3 Radio Atlot ico med Queen har ingen adress SPZ 4 
1615 7/4 Radio'Spanningzoeker mod Mooniight shodouj SPZ 5 . 
16T5 7/4 DID troligon Radio Tclstar i Ruurlo. SPZ 3 
T616 25/5 Radio Pamela pa engelska och med Hunsto.ntonadrG.ss SPZ 443 
1617 9/3 Radio Armada hordes aven 17/3. ' SPZ 454 
1617 9/3 Rodid Moonlight tog over ; - .. SPZ 353 

= ^1618 “2/3 Radio Moonlight hade vinglot hit detta datum . SPZ 343 
'1619 19/4 Radio CatujeazlG med kvinnlig 03 och Postbus 39 i SPZ 353 

9679 ZG Scheemda 

1619 21/3 Radio Tonair hade ingot program? ' SPZ 3 

1624 25/5 Radio Music Boy lirade Queen. Adress Box 53, 9600 AC SPZ2-3 
Hobgezand. Att nam.no adresserna, som tips ar inte sarskilt smart* Vi har sar, - 
skilda fri radiosi'dor for ddressinformation .etc* Adressen upplasning ar knap- 

past nSgot tips da de fiesta stationer fbrr eller senare annonserar sin adfless 
och pa omrSdet over' 1600 kHz kommer adressen snararo fdrr an- senare1 
Q:Q*4'5 1636" 6/4 Radio Apmada pa den har ovanliga frekvensen SPZ 

6200 24/3 Falcon Radio med Box 99, Northampton, ^ngland aven SPZ 343 
- 28/4 5/5 19/5 26/5, .H ar.pakostado QSL-kort - 

6201 31/3 Radio Apollo Int spelade Billy Ocean 
6202 21/4 OID hollandare med Night shift* Albatros? 
6205 23/6 OID med finlandska och Dedenisvaartadressen * Dot kan 

kanske vara Radio Ro>^ols som korde bar for nagot Sr 

‘02*10 
iD3,50 

D6.15 
■01 .05 

:0D.45 

■00.10 
-ai , 5 5 

•23.45 

'19:40 
flO.35 
_x ■ ' 
91-;0D 
01 .05 
DJZ-iOO 
23:30 
02*30 
01v50 
01 . to ^ 
2-3,50 
1:' 
23-.05 
Q.1 .00 

11 .40 

11.20 
12.45 
11.10 

11 ,50 6205 2/6 Radio Pamela lirodo *^elox med FGTH, egen sandaro?’ 

6206 sdnd Radio Delmaro tiggde. pengar och uppgav banknummor, 
Detta ar val inte sa kenstigt mod tanke pa att Bohan Rod "fick bota 

■SPZ 322 
SPZ 3 
SPZ 353 
sen 
SPZ 443 
SPZ 3-5 
CES- -w-w- V.. Hiuu v,<3iiK.e pa att auiian eoo TICK Doro Ut-O' 

cnorma bolopp da han radades pa mellanvAg, Stationen ar avon kand fdr'att . 
da ut band frSn andra som into har egna sandare, program avhdgsfe Varieronde 
kvalitets Radio CLCG mod DX—ipformation och Chess, Radio Rastafari med reggae, 
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FRS Holland mod DX-program och Laser 558-inspelningj Kiiui Radio, PiO* Box. 1437 

Hostings, Nya Zoalond mod Wo ore the u/orld 23/6, Tadio tutenchdmun sanifna dag 
och slutligon Radio Marabu pa ongolska och norska 26/5, ObsorV.ora om man hdr 

och rapportorar flora av dossa program pa 6206 kHz Hr Sot ahda bora an station 
(Delmare) man hdrt, FRSH-sandcr dock egna program pS 41-motorsbandet« 
12,00 
11 .05 

12,00 

11.35 

10.35 

12.15 

10.55 

14.40 
12.00 

11:^35 
11. .-5 5 
13.00 

6208 
6214 

6220 

6226. 

6229 

6229 

6238 

6238 
6238 

6238 
6238 
6239 

-2/6 
19/5 

09.05 6240 

10.40 
12 .-10 
10.50 
12^45 
I 1.30 
10.30 
11.-b5 
12.5,5 
12.45 
09,r50 

12.1'5 
12.10 
12.30 
II .15 
12.40 

6240 
:.-6.24Q 

6241 
6263 

.6265 
.6271 
h.6272 

6276 
6280 
625^3 

28/4 
19/5 
3/3 

24/3 
7/4 
2/6 

24/3 
.7/4 
7/4 
7/4 

17/3 
16/6 
24/3 

10/3 
5/4 

7/4 
. 9/6 
27/5 
3/3 

■7/4 
19/5 
-7/4 
10/5 
IQ/3 
31/3 

li-2 
3‘ 

6300 28/4 
.6300 26/5 
6307 28/4 
6310 
6310 

12.10 6310 

12.05 
10.35 
09..45 

6312 
6910 
7125 

16/6 

7/4 

23/6 

Radio Tonair Int pli engolska SPZ 55?. 

Scanu/ood-Radio pS finska mod GW-QF?M flyttado hit SPZ 3' 
fran'6271 kHz . - ' • 

TWR/Plonta Carlo flyttado hif upb frSn 6215, d*V*s. CCS 3-4- 
5 kHz annu hogr upp 1 bandet^ Loron-zenmqdulatidn.'L., ‘ ' 

Radio Albatros spoiado Midnight manj n§i pS Post-' SPZ 3' 
25/5 bus 290, 3330 AG Zujijndrccht . 

BRI ftrade 5-§rsjubilGUm 23/6 dch gau adtosadh till SPZ 2-4 
Fifoe Radio Roundup/ aweh 3l/3 2/6 28/4 CES 

Radio East ■ Coast Cammotcial med DX-program o.ch Nor- SPZ 333 
man Hoigon, auen 5/5 // 7317 ' ‘ ; 

Radio- onair Int-spolade Words bch berattade att de „SPZ:.554 
haft problem men hotade sanda fdrsta sdndageh i mSnadon,'^ 
Radio Meteor mod engolska och finska SPZ 

Radio Atlantis SW spolade Easy lover och tackacie fqrSPZ 
all brov .do fatt och gav adressen * 

Atlanta Radio spolade Boys of summer pa vintern SPZ 3 ‘ ’ 
Radio Titanic-iht mod DO David Carmichael 23/6 SPZ CES 343 
Rebol Radio Network ar nytt namn pS LondohprogramTnenSPZ 4' 
over ECC mod Oohn Cngland, Box 255, Vonus, Toxas 76084, USA 
Spectrum World Broadcasting omtalade Dan Olssons 'SPZ 3' 
19/5 rapport 

Radio Arona pA engolska hade aven do en adross. 
Radio Gemini hdr till veteranorna pd bandet 
Radio Dutch Boy sando tydligen bara'en adross? 
Radio Krypton har nu stangt butiken, I0/3 
Radio Apollo Int med Apo'tlo DX 
Scanu/ood Radio pS finska spelade rock 
Radio Ridioulus svag som vanligt, tdntigt namn 
Radio Ridiculus, ^ox 1019, 2200 BA-Noordiui jk 
Westside Radio talade om Dolmare, 17/3 
Radio Bluebird med Lot-s dance och Rock around 
clock, lar. into svara pa rapporter ^ 
Channel Radio sande faktisfkt musik 

Weekend Music Radio med Elton Oohn Sad songs 
Radio 
Radio 

the 

SPZ 
SPZ 
SPZ 
SPZ 
SPZ 
SPZ 
SPZ 
SPZ 
SPZ 
SPZ 

4 
222 
2 
3 
3 ■ 
4 ‘ 
2 
1 ' 

2-4 
232 

Dutch B,oy med bokstaveringsovningar, 26/5 

SPZ 4 
^PZ"^ 
SPZ 2-4 

Voice 
varit 
Radio 

16/6 23/6 
SPZ CES 
SPZ CES 
SPZ CES 

10..00 .7295: 

4 

' ■ 5. ■ 

3-4 

2- 3 
343 

3- 4 

3-4 

Ireland Int, de fiesta irlandore talar engolska " 
of tho Leek men det lar enligt Radio Telex ha SPZ 
nagon annan som sant, liknande har Svon drabbat 
ApolloL Stationen nAs val via Apollo? 

1 s/SRebelj/Radio Netiuork = London ECC, 26/5 9/6 

Oohn 'ngland talade och spelade; okand musik' 
Radio Brigitte med Ryan Paris och dblig mod. 
Radia Dublin med Can^t fight this feolihg 
AV/R/Forli talade om vad kriston musik ar, anrop pb CES 
heltimme.n dar do bad om rapporter till Portugaladrosson 
Radio Milano Int tjotar aven de -USA for Africa, ti- SPZ 

digare‘sandos aven bandade program frSn Radio Victoria pS lor- ochy, CES 
sondagar*;, I dossa kunde a sin tur boras inspelningor av KYOI och Radio. Jita - 
nic men Victoria har okonomiska'problem och upphdr till hdsten. ^iHs ' dess 
sands pragrammen oven Radio: iimo. Over RMI g§r aven band fran Radio Earth so?n 
ar omerikanska religiosa program. Som pSpokats tidiag'e'ar dotta bara on sta — 
tidn prociS ; som i; f allot: mod Selmare. - •' u - 

^ v7310 31/3 Radio Bavaria med D3 Mike lastc upp SPZ^rapport SPZ 2—4 
24/3 flora gangor, har aven namnt Magnus Nilsgons rapportpES 
7/4vorkar into ha mixei uton miken hblls-ovcn en enkoi kassott- 

■ 21/4 bondspolaro nar musik sands, 21/4^28/4 ’ - 

9/6.Starlight Radio med test och SoeOnd time, 16/6 SPZ CES 2-4 
8/4 Radio Meteor mod finsk tockmusik, hamsk tyckte SPZ 353 

10.25 
11.00 
11.10 

7310 
7310 

7313 9/6 Radio Black City med Diana 
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-'■'Uet du vad. dot ar for skillnad pa on-kanguru? 
- Nq j, 

- DS hoppar vi over ddn*- 

10.40 
10.10 
12.40 
10.40 
11.00 
10.30 

Percey 
10.15 

12.10 

11 .15 
11.30 

■I 0 -35 

13,Q0 
10.55 
11.10 
10.40 
10':25 
12.10 
1 0.40 
11.55 

11 .20 ' 7375 

10.10 
10.00 

09.45 
15.00 
08.05 

7334 25/5 Rad io-Batida hade inga progtam? Avon 8/6 

7315 3/3 KBC mod Tho KBC Competition, avon--28/4 23/8 
7315 3/3 Radio KPO (=KBC) rekado Caroline T-shirt 
7315 23/6 R-adio Bonalux varvado oldies och farska singlor 
7315 10/3 OID mod nonstdpmusik d/d 11.04 
7315 26/5 Fufcuro World Radio mod DD:s Oaney Smithj Oooy TurnorSPZ 

Steiuard spolado Katrina and the Waves, Go West etc, 3/3 5/5 
7315 5/4 Radio Meteor mod DX-program om bl.a. Radio Hotel 

-; Amigo, Radio Foundation^ Radio Waves Int, BRl och Arena 
7317 ’5/5 Radio East Coast Commercial med DX-program// 6230 
7320 19/3 Radio B avorio testade 
7320 '2/6 Radio Titanic Int pS engelska ocb svonsko 
7320 24/3 Future World Radio lirade Solidj Easy lover, Oust 

ondther night somt Foreignor, skiVryttare var Oooy Turner 
7325 21/4 Radio 48 mod Dave Scott shorn '■ ' ' ’ 
7330 17/3 Radio Atlontique 2000 Int mod Easy lover, 2l/4'19/5SPZ 1-3 
7344 5/5 Radio Ratido konstigt nog pS tyska? Anropado t#o«.m# SPZ 2-4 
7347 26/5 Radio Brigitte laste lysshorrapportor 
7348 “7/4 Radio Moordorzon med tost, D3s ^ans och Nico, 2^/5 SPZ 3 
7349 10/3 KBC pS ongolska • 
7354 28/4 Radio Brigitte pa*engelska med kvinniig DO 

“ 7375 7/4 Crystal Radio mod DO Patti Smith som ville ha rap— SPZ 4 
8/4 porter, 21/4 5/5 19/5 2/6 
- - 1/atikanradion roar sig nu har tillsammans mod ^-4 

siffortant, fiii frekvensplanGring^T• 
7423 23/6 Radio 101 Int hade inget program? • “ * 

v7445 23/3 Radio 101 Int med rapportor och ABBA, I0/3 24/3 5/5 SPZ 333- 
7485 3/3 Radio Nuova Flusica med Wham! iX — 

'9720 SLB-C pS engolska spelade Amazing grace 
15190 KYOI spolado Bruce Springstten' 

SPZ 

sPz 554 
SPZ 3-4 
CES 242 

■ SPZ 
erSPZ 

445 

SPZ 353 
Arena • • ■ 

SPZ 544 
SPZ 454 
SPZ 555 
SPZ 555 

' Turner 
SPZ 4 

'5 SPZ 1-3 
I. SPZ 2-4 

SPZ 2-3' 
i SPZ 3 ‘ 

SPZ 222 
SPZ 453 

. SPZ 4 • 

>c£CE3 3-4 

SPZ 2-4 
'5 SPZ 333 

SPZ 3 • 
SPZ 1-2 
SPZ 4 • 

Wi iamnar knastGrbandon och overgar till FM-brusots fantastiska varid. Dessa^-*- 
band kraver on -ganska rogelbundon bovakning for att rosultcra i storre mang *- 
der loggar da konditionerno kan variera kraftigt fran dag till dag* Som regol 
ar tropokonditionor mer forutsagbara dS man kan marka under flora dagar hur 
de byggs upp och flyttar sig i olika riktningor. * 

20.35 a87700 9/6 RAi med ott Id i sorjan • * • LEB 0-3 
20.10Ge89000 • 9/6 RAI Stcrobuno mod program om Bruce Springstecno LEB Q--4 
19.50 89200 ^^^9/6 ERT 1, Ka^vaia mod grekisk musik, har cj storoosand- LEB 0-4 

ningar,“ID och paussignQl kl 20.30 
18*'24 89100 11/6 Radio Salud, Barcolona drag till mod tva skorekla- LEB 2-5 

mor pa rakon 
00*-15 90200 ’ BB^C/Borlin dvorrostor CNS lite da och dS CES 2-3 

19.29 a92000 II/6 RAI Sterbouno aven denna gang, pest . 
19.-20 092600 11/6 Gamma Radio mod dkand ort mod jinglo fdrsvonn snabbtLEB 0-4 
12.02 92800 116/6 Radio^ Popular de Asturias, Oviedo hade ott "popular LEB 0-3 
de 'AsturiQa^^^id'''noh bd^ vara ddnna sandoro da dot var donna frckvons. Det lax 
val andars finnas“*'’iokala program Radio Popular de Oviedo pS donna sandare. 
rdbs daligt,/.- ^ 
23.15 93000-29/5 BFBS mod fotboll frSn dkand cupfinal ’ CES 222 
19.05 ■ 931 bo 11/6 Radio Euskadi 2, Bilbao mod nyhotor och rcklom for LEB 0-5 
"El Casco- vibjo"'. \lad undrar tipsaren. Den gamio hjarnskalon later into sS io^ 
ckande sa konske ska dot vara "\/osco” i st*allGt for "CasCo" och i sa fall kuri 
na “syfta pa nagbt gammalt baskiskt? ' ; • 
08.10 94900 29/5 Gdteborg narradio piper har, avon 3-4/7 CES 333 
OO'.OO 99100 Radio P4/Lond nr mod omvaxlando Oesse, Leo oiler PatCES 3-5 
tik Larsson, lista idrdagar 18,00. Lattar fdre midnatt drar ofta over tiden. 

- .Tycker frdken cm,.Cole Porter? , 
- dot skullo, vpra gott med ett glas. 
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18,17 10Q400 1l/6 Catalunya Radio mod ett id iSngt nerc i brusat ’■ LEB 0-3 
18,30 100500 '1l/6 Radio Franco Candes mod en topplista storde LEB 1-4 
17,02 -100500 17/6 Radio Raga (?) mod OID QTH, och on jingle -LEB 3 

23,^5 100700 25/5 Radio Holbaak med programmot "Pinsebal” mod musik,. LEB..,.3.-4 
halsningar och intGrvJuer* Bi^nd onnat intorv/juados en nagot dverforfriskads^ 

.. ortkofnmentator Polio Holgcrscn av do utsando Ole och Morton, ^on 6 juni pS k^ 
§llen stod Morton'-plptsligt pa troppon hos LEB och viftado mod lyssnorrappor*^ 

.ton.-och sa? dot ar jag som ar Mortoni". Tillsammans mod on tjoj-var han 
pS vag till Ullcvi oph Bruco. LEB blev intorvjuad for Holbcc k Amts Uonstrob-f 

QSL Qch-.tidningsklippj som dock into kommit. Avon HMU horde sta, 
tionon den 25/5* Hor hors do bara som surr nar Miver/d ligger uto mod barwag* 
17.35 100900 20/6 Byong Radio, Arhuso ^enna frekvens gar lito da och LEB 
d§, likspm j 01,2- ONR, 401,6 O'denso och 1 02,4. Kalundborg *. 

1 9.20a'101 ODD.9/6" Radio'^ Sbf ia '* itisd "Horizont "-programmot * Fint i stGrGoLEBs3-4 
- mod, sport och''BUsik. A^on ; pS 1 01 ,5a och oventuellt 102,3a mod samma program* 

1jX#07' 1 011 00 17/6 Radio .^oro'Abruzzo5 Ortona mod id] LEB 2-5 
11*27p101200 16/6 Radio E-clipso pa- franska mod Prince och RED Spcoduypgon" 0—4 

..17*40 101200 20/6 Radio Fjord, MQi>j[3gQp talade om M/s Carla som skall LEB 3-4 

t.rafikoro fjorden i sommar 
-19*48.a101300 1l/6 R*M.P* pa franska talade om TU-programmon. i Fronk#iI<LEBr.3--5 

rike, tclefon.594747, nagon som vot vad dotta ar? . 
03*10 101900 Radio Gdteborg som ni minskat till normal sandnings-CESs444 

tid talade mod man som kdr utan kdrkort och ar tjuvskytt 
19*00 102000 20/6 Radio Arhus^kom from trots ^almb-sandarGn, hodo dockLEB 0-2 

■ hoppots pa Alborg, pa 102,2 MHz ‘ - ’ 
• 17..50 102500 20/6 Radio Renders eftorlyste en stulen bil* Kl 18,00 togLEB 3-5 
•'•Kanol 7 dyer for on timme innan Radio Renders Sterkom* 

16^1.5 106000 5/6 BEDS tentotivt med kvihhlig DO LEB 4 
16.25o106000 5/6 T-gIq Radio Rorba, Conyersano (BA) mod massor ay. . LEB 2-5 

FIAT-roklom, som Gevalia - alltid nyrostad 
16*50a106000 5/6 Radio Monto Corio fodadG in eftor oyanstaonde och LEB 2—5 

speladc Your heart keeps burning 
17*15^106000 17/6 Radio Mondo ^uovo nSgonstans i Italien ,LEB 0—4 

-LEB beklagar ott mottagaren hor dSlig avlasning och on del frekyensor .darfor 
’•ar cirkofrekyenser* Radio Rego, Gamma Radio och Radio Ma^g Abruzzo ar italic— 
naro* dyer till flimmerkistans utbud: 

■ 88.45 E2 16/6 PTT/SRG 1, Bahtigor med testbild LEB 3-4 
09.00 E2 16/6 ARD, Grunten mod testbild . LEB 3-4 
09.45 E2 1 6/6'Tl/E" med testbild • ■ LEB 2 
17.30 R1 13/6 TSS mod program LEB 
09,50 E3 16/6 3RT med barnprogram och ameriisansko serien "Grizzly- LEB 2-3 

Adams" 
12.55 E3 21/6 TUE tned tb och DR-QRM, aven 6/6 * CES lEB 2-3 
11 .48 ■ E 3 22/6 RTP^, Lousa mod tb LEB 3 

^ 10‘/30 IB 16/6 RAI syntes. svagt bakom Danmark mod on "'spegelblld" LEB 1-2 
22.30 E5 4/6 ARD mod on politisk kommentar CES f 2-3 
23.10 E8 29/5 TU1DDR mod tootcr, DR-QRM, 3-4/6 CES 2-3 
23.15 E9 29/5 ARD tolado om bostador'oeh bode reportage om film- CESf252 

- 30/5.: taasson .l. Cannes // E22, 3/5 3/6 
^08.00 Ell 29/5 NRK mod testbild, nu med klocka //EIO • CES 252 

4"22*15 E21^ 27/5 ZDF mod bl,a* dobattprogrommet 5 noch zehn, verkor ‘ CESf2-3 
.'ho de tr'akigbste progrommen vid 21-22-tiden, aven sedd 28/5-6/6, LEB 
-20/6-4/7 d.y*s. gar- gonsko ofto och ligger pa gransen till regelbundenhet 

20.bo E22 3/6 T\/2DDR talode om sociolismens inyerkan pa sporten CES 2-3 
4/6 aven pa konol 24 

■:‘n.30 E24 21/6 DOR T2, ^orlou/ med testbild LEB 2 
^20^00^ E30 20/6 ZDF, Hamburg med cirkus i farg, senare aven //E'utih LEB 3 

_ 4.. . , Hdr ar kanal 21, .35 och 39 de regclbundnoste, 30 oyanligarc 
b0*4d E38? 3/6 TUIDDR mod Par schujorze ^ohol, ny sandore? CES'343 
22*00 E40 31/5 NDR III med klassisk musik och soffsittericr CESf2-3 

... Denna gangen tipsade LEB Lars Eriksson i Bastod med Luxor stereo mod B-olcmoh.’ 
tare + rotor, Luxor TW, SPZ Stefan Printz med Kenu/ood R-1000 och Ces med Trio. 
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Ut till Laser och 
Under en vecka i m&nadsskiftet septem 

ber-oktober 1984 besdkte Bernt Er- 
^ jord L&tskil'liga ILR- och BBC-statio- 
ner i Storbritannien. Han tog < ocksS. 

en narmare ti'tt pS. Radio Caroline och 
Laser .558 ute pa Herdsjon. Hdr kommer 
bans reserapport, 

Bernt jobbar som ljudtekniker p§.NRK 

.i Stavanger, Norge, 

Mitt fdrsta resmal var Londons flyg- 
plats "Heathrow", Planet landade mitt 
pA dagen, onsdagen den 26 s-eptember. 
En ay mina brewanner motte mig pi. 
flyplatsen och tog mig med in till 
Q.entrum stv London. Vi ikte pmedelbart 
till NRK:s kontor i staden, en bygg- 
nad spm. bl a delas. med utrikeskorres- 
pondenter fri.n Sveriges, Radio och Dan 
marksl Radio. 

Onsdag kvall reste jag vidare till. 
Liverpool, och nasta morgon aavtalade 
jag om ett besok pa Radio City. Sta- 

tionen: var valdigt positiv till att 
ta emot mig. Jag tillbringade ett par 
timmar i Radio Citys lokaler pa Stan¬ 
ley Street. Ingen stor gata, och inte 
heller nigot stort stihej kring sta- 
tionen. Endast en beskedlig Ijusskylt 
utanfdr skvallrade om Radio Citys ex- 
istens. 

Festival Radio t£&^_e5:_tandspelare 

Jag var sjalvklart intresserad. av Fe¬ 
stival Radio, och det vackte uppstin- 
delse nar jag berattade att jag hort 
radiostationen. De kom val ihag min 
rapport. Det hade bara kommit nAgra 
enstaka rapporter, och de som kom ha¬ 
de ove^rraskat personalen. De trodde 
inte det var mojligt att Festival Ra¬ 
dio hordes si, langt. 

Radio City hade satt upp Festival 
Radio pi 1530 kHz, Programmen infor- 
m'erade om den internationella ’ blom- 
Sterutstallningen i staden och gav 
tips pi vad turister kunde gora i Li¬ 
verpool. 

■ Sandaren Var pi 100 V/att. Antennen 
var konstruehad som en dipol med ' en 
effektivitet pi 30 %. Eftersom anten- 
hen bara strackte sig nigra meter o- 
ver marken kunde signalen knappast v^ 
ra si stark. 

Festival Radios utrustning var inte 
mycket att skryta 5ver. Den bestod av 
en stycken bandspelare, som repetera- 
de samma band om igen.- 'Samma band an- 
vandes hela tiden som stationen var i 
-etem.' I pauserna,nar'bandet automa- 

• tiskt spolades tiilbaka, kopplades en 

Radi0 Caroline ' 
cartridge-maskin in med nyheter om de 

aktuella arrangemangen pi "The Inter¬ 
national Garden Festival". 

Kassetten byttes ut med jamna mel- 
lanrum under sommaren och hosten, Det 
kunde dock gi en minad mellan ginger- 
na som kassetten byttes ut. Pi det h£ 
la taget en mycket primitiv? upplagg- 
ningl . ■ ; '' .■ r m ;. ' 

§2^ s jalv reklamineiag. : 

Di var Radio City mer intressant. Det 
ar en av de storsta ILR-stationema- , 
och har en stab pi 70 .persoher. 'Radio 
City ar en av de fi stationer; som, pr£ 
ducerar sina egna reklaminslag.En del 
av staben har detta som sitt ; arpets- 
falt. Stationen spelar ocksi sjalv in 
en del konserter och musik. 

Eftersom Liverpool intimt forknip- 
pas med John, George, Paul och Ringo 
var ett besok pi det nydppnade Beat— 
les-museet en sjalvklarhet, bf'Di^-ju 
BBC Radio Merseyside bara ligger nig¬ 
ra kvarter frin musiet passade jag pi 
att gora en visit, pi stationen. 

Mindre an Radio City 
. r 

Radio Merseyside ar nigot mindre ^ an 
Radio City. Den har cirka 35 anstall^ 
da och ar byggd som alia andra BBC— 
stationer (har man sett en si har man 
sett alia). • , 

Stationen har standard-byggda.kont- 
rollrum efter BBC-modellen i kubform. 
Varje studio kan betjanas frin flera 
kontrollrum, och varje kontrollrumkan 
betjana flera studior.. 

BBC Radio Merseyside, sande ocksi eg^ 
na program frin "The InternationalGsr 
den Festival". Deras sandningar var 
mer avancerade. De hade byggt upp . en 
studio i en av utstallningshallarna. , 
Qch korde liveprogram darifrin under 
festivalen. 

Mobil forsoksstation 

Fredag morgon styrde jag kosan mpt Wi 
ga.n - en liten engelsk stad.Till'slut 
fann. jag Market Square, och nigra mj^ 
nuter senare interyjuades jag live i 
programmet over BBC Radio Wigan & Le¬ 
igh - Radio Manehesters mobile for- 
soksstation. Den sande pi FM och'skul^ 
le bara hilla-pi ett par veckor "till 
fore stangningen. Jag var naturligt- 
vis tvungen att skriva under en namn- 
lista med kravet att permanenta Radio 
Wigan! 

Stationen hade en personal pi fern 
personer varav tviVar DJ;s. Varje 



Kontroll rum pa BBC Radio Merseyside. Poto: Bernt Erfjord 



Laser 558 pa MV Coimnunicator bar ogonkontakt med Radio Carolines bat pa 
Nordsj on. 

Akterpartiet pa MV Conmiunicator. 
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vardag producerade man fyra till fern 

timmar program.-.-. 
Jag blev val bemdtt och hade ett in 

g4ende samtal med producenten och den 
ansvarige teknilcern. Producenten var 
en utllinad film-ljudtekniker fr&i BBC 
TV i Manchester och mest intresserad 

av fotografering. 
Stationen rymdes i tvd OB-vagnar,ujt 

l&nade fr&n BBC i London. Den ena an- 
vandes som studia och den andra som te 
lefonsluss och ko'ntor for producenten. 
Ghtuadressen som uppgavs i programmen 
l&g tvars dyer torget och innehoil en 

reception for bl h dedikationer. 

Kalla handen i Manchester 

man. 
Parden fr&n Mr Communicator till Ea 

dio Carolines Ross Eevenge tog ytter- 
ligare 20 mihuter. De tvi. bdtarna ar 
ganska olika. Medan Communicator lig- 
ger m&nga meter over havsytan med re- 

■ lingen s& ar Ross Revenge myeket lag- 
re. 

Ross Revenge ar en ombyggd trSlare 
den stdrsta sid-tralareh som funnits 

1 den brittiska fiskeflottan. B4ten 
var med i det berdmda fiskekriget u- 

■■tanfdr Island. Maskinen ombord ar, i 
full st&nd att fdrflytta b&ten, vil— 
ket inte precis varit vanligt p& ti- 
digare offshore-fartyg* 

Staben p& Radio Wigan fdreslog att jag 

skulle ta, tdget till Manchester, men 
det blev en stor besvikelse eftersom 
varken Piccadilly Radio eller Radio 
Manchester .ville ha besdk" av en norsk 
DX-are. Det passade i pch- for sig gan 
ska bra eftersom jag var tvungen att 
pldtsligt ge mig av till London p& 
Idrdag morgon.. 
.Orsaken,var att jag skulle aka ut 

n&gra sjdmil pS, Nordsjdn utanfdr Kent 
senare p& Idrdagen. Det skuller egent- 
ligen bli av pli. sdndagen, men: planer- 
ha andrades. ... ; 

Mdtte_Caroline Movement_ 

■P& Idrdag var jag -darfdr tillbaka i 
London, narmare bestamt i de dstra d^ 
larna av staden. Dar traffade jag en 
av ledarna fdr Caroline Movement, som 
arrangerar b&tturer till de tva off^ 

shore stationerna pa Nordsjdn. 
Vi lamnade hamnen vid 15-tiden i 

en 42. fot l&ng ombyggd fiskebdt. Den 
hade tolv- passagerare ombord. N&gra 
av dem hade hunnit med ett par vendor 
till radiostationerna. 

Turen ut tog cirka 2—2-g' timme. Vi 
var d& S& l&ngt ute att vi intee s&g 

-land. Man kan inte se b&tarna fr&n 
landbaeken, bara ljusen fran de hdga 
delarna av masterna. 

MV Communicator_vid kprisonten 
\ TJ' ■ 

Efter en dryg timme slig vi det fdr- 
sta skeppet vid horisonten, Lasers Mv 
Communicator. Till min besvikelse var 
vi aldrig ombord Laser. Pdrklaringen 
•var att vi inte hade ,tid till det. 
-i Vi lade oss i stallet sida vid sida 
med Mv Communicator och hade en prat- 
sfund med JSssie Brandon och Rich Hai^ 
ris. Bi.ten hette tidigare Mv Taneng- 
er och kom fr&n Stavanger, sa den ar 
ju speciellt intressant for en norr- 

Ett par timmar p& Ross Eevenge 

Vi tillbringade tv& till, tre . timmar 
ombord pS, Ross.Jieyenge, och ■fick- ■ g& 
omkring fritt. Detta. var innan Radio 
Monique bdrjade med sina sandningar. 
Den erP-studion anvandes darfor eridast 

- till produktionsstudio. 
Skivarkivet var inte s& stort. Jag 

uppskattade det till ett par. tusenslii 
vor. Sandarhallen innehbll, som de 

• fiesta vet, tv& sandare av typ Conti¬ 
nental • Electronics . 

Gverlag var det rent och snyggt p& 
bdten. Sandaren matas med signalen via 
en Optimod-enhet, vilket forbattrar 
ljudkavliteten ganska mycket. laser 
har ett liknande system, men nar... jag 
•var dar hade man inte fILtt det att 
fungera tillfredsstallande. 

Vi fick ocksd tid till att prata M 
te med DJ:s och besattning', trots att 

flera av dem var ganska f4ordiga. 
Turen rekommenderas till alia off¬ 

shore fans. Den gar under helgerna. 

Pr&n hemligt stalls 

Under sdndagen besdkte jag South East 
Sound's studio. Det ar en station som 
Sander 3-4 timmar pH sdndagar. Pro¬ 
grammen bandas i fdrvag p4 kasset-t. 

Sandningarna sker fran ett hemligt 
stalle i sddra London - i ett skogs- 
omr&de. Antennen ar en dipol,upphangd 
mellan hdga trad 30-40 meter over ma^ 
ken. Stationen tar garna upp andra pi^ 
rater i programmen. Ian Johnston's 
"Tender Trip" program inneh&ller ny- 
heter om fri radio och offshore radio. 

Southern Sound 

M&ndagen tillbringade jag i Brighton 
och Portslade. Southern Sound iSg i 
Portslade, vaster om Brighton. 

Chefsteknikem Derek Austin ar ang_e 
lageh om att besvara rapporter. Han 
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visade mig en stor hog rapporter p& 
en-’'nylla. ' iDet har kommit farre lyss- 
narrapporetr sedan stationen flyttade 
frlin 1332 till 1323 kHz. Den mest an- 
markningsvarda rapporten kom fr&n en 
italienare som hade spelat in statio¬ 
nen p& kassett , Han hade emellertid ta 
git ut bandet ur kassettholjet och 
snurrat det runt en pappskiva, 

Prekvensbytet orsakades av starka 
stbrningar -fran Prance Europa p& 1332 
kHz - fafctiskt sa svlira att en del om 
r&den inte Pick n&gon brukbar mottag- 
niflg bverhuvudtaget, 

southern Sound er en av de f& Ilr- 
stationer som anvander Optimod, 

Jag avlade ocks& en visit hos BBC 
Radio Sussex innan jag dtervande till 
London, 

VSrldens storsta lokalradiostation 

Tisdagen var sista dagen for mig i 
England. Jag hade planerat resa till 
Maidenstone for att besoka ‘piratsta- 
tiphen" Invicta Sound. Den hade precis 
kommit igShgimed sandningar. 

Jag andrade'mig dock eftersom ■ jag 
lyckades avtala om ett besbk p& Capi¬ 
tal Radio i London samma dag. Capital 
ar kand for att vara valdigt svdr att 
kbmma in p&. Darfor tog jag chansen. 

Capital Radio ar antagligen varl- 
dens storsta lokalradiostation. Den 
ar en aV"de fa stationer i England som 
anvander tekniker i sina sandningar.I 
huyudkontrollen sitter tekniker och 
eftefjusterar nivaer, byter band och 
sa vidafe. DJ:N startar sjalv skivor 
och reklaminslag. '' 

Senare under dagen hanh jag bcksa 

med BBC Radio London. David Gotham v^ 
sade mig raskt runt i studiorna, som 
fbljer BBC-standarden.. 

- Bernt Erfjord - . 

4-=+=-t=+==+=+==+=-f=+=+=4'==+=: 4-=-Hr+=:+=H-4- 

||rlIlATER_I_S.TOCfflHOLM 

Lb 1/6^ 1930-‘.2000 102,0 Radio Pree 
Ett tekniskt sett hyfsat program med 
Doctor Disco. 

Lb 1/6 2000—2045 101,7 Radio Prizco 
DJ Kalle Kassett blir bra piratradio 

So 2/6 2100-2115 100,6 Radio Space 
sant har ar inte roligt att hbra; all 
mant svarande, strul och stbrigt. ~ 

Lb 8/6 1930-2000 102 Radio Pree 
Halvbra show med Dr'Disco och Mr Nobo 
d^r. ■' . ~ 

Do 8/6 , ;.2000-2010 1,01 The Station 
Testsandning fran en ny pirat. 

forts PM-Pirater i Stockholm 

Lb 8/6 2030-2100 100,5 Radio Mono Pro 
fessional; Lika hemsk som vanligt, 

So 9/6 2000-2035 101,7 R Preetime 
Lat ilia, hade problem med sandaren ' 
och brbt sandningen. , , .,,t 

So 9/6 2100-2150 102,1 Radio 102 ^ 
Pbrra sbndagen hette dom Radio Space'. 
Namnbyte hjalpte inte for dom lat li- 
ka ilia i dag. 

Lb 15/6 1930-2015 102,6 Radio Pree 
2015-2110 102,6 Radio Prizco 
2110-2135 102,6 Radio Music 
2135-2230 102,6 The Station 
2230-2315 102,6 RPreetime- 

En maratonsanning med 5 st pirater in 
blandade. De hade en gemensam sandare 
och kallade sig Stockholms Piratradio 
Organisation. Av stationerna var Ra¬ 
dio Prizco en ljuspunkt. 

Lb 15/6 2100-2130 100,4 R Mono Profe^ 
sional som var ett totalt mbrker, 

Sb 16/6 1925-1945 102,3 R Rabalder 
Svordomar och runda ord, jattekull 

So 16/6 2100-2145 102,2 Radio 102 
Agnade programmet 4t att klaga p& Ma- 
lardalens Radiosallskap och dess sub- 
jektive piratradiooperatbr, 

Sb 30/6 1900-2030 102,3 PRTV 
Mr Sun och Mr Pan med en 45 minuter 
lang show vardera. En ny pirat som lat 
bra. . . 

Sb 30/6 2000-2030 101,9 R Preetime 
Eh myeket bra sandning utan tekniska 
problem. Pbrmodligen Radio Preetimes 
basta show hittills. 

En kort rapport den har gdngen. Den 
omfattar enbart juni manad. Trots som 
marem sande mdnga pirater. Det har e- 
mellertid blivit lite tunnare nu i jh' 
li. Radio Prizco och Radio Preetime 
har sbmmaruppehi.ll fbr tillfallet. 

En del nya har tillkommit istallet, 
och gladjande nog sander de fiesta pi 
sbndagar. Vi har lyssning hela somma- 
ren pi frekvenskontrollen i Alvsjboch 
i kontrolltornet i Parsta. 

/Rolf Walthin och Alex Hordstrbm/ 

En av de storsta profilerna inom nar- 
radion i Stockholm dog i soiaras j Len¬ 
nart Kramer pi ©uds Bbnehus. Han vil- 
le styra Sverige efter tio Guds bud . 
Kramer ryggade aldrig for att peka pi 
orattfardigheter i samhallet och var 
alltid bppen fbr manniskor med prob¬ 
lem i sina program. Hans fbrsta natt- 
sandning tillhbr klassikerna. /jaM 



Rick Harris och Jessie Brandon lutar sig over relingen pa Laser 558:s 
■bat. Roto: Bernt Erfjord, 
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MV Ross Revenge ar Radio Carolines nya bat pa Nordsjbn* Ovan midskepp 
och fbren, bar under aktern. Poto: Bernt Erfjord 
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Over Granserna 
Dags igen for en ny upplaga av spalten over intemationell radio och, deras 
kortv&gsprogram. Det torde inte finnas ndgot annat stalle dar nan pH ett enk 
lare satt i tider av intemationell spanning mellan olika stater kan .f& hora 
de olika landerna skalla pa varann, an via radion och dess intematibnella 
kortvagsband. Jag foreslar att aven dn tar och lyssnar in med ett 'ora mot 
den stora varlden och on du skulle hora ndgot intressant sa kan du mer an 
garna dela med dig av dina upplevelser och erfarenheter till de har sidoma. 
Ett bidrag till "Over granserna" betyder sa nycket. 

Den har gHngen hade jag tankt titta lite narmare pa det pagHende ”radiobrH- 
ket" mellan,'Libyen och Txmisien (son f.o. nu ocksH tycks utvecklas till att- 
fH rent allmanpolitiska implikationer), progranmen pa Radio Africa no 1 samt 
sandningarna fran Radio Earth International och deras planer pH en egen ra~ 
dlostation. Men forst nyhoter fran Kuba formedlade av tidnihgen ’’La Nouvel- 
liste i Port Au prince. 

Radio Marti ger effekt 

Det ser ut son om sandningarna frHn den nya stationen Radio Marti - amerikan 
ska infornationstjanstens radiostation riktad till kubanema for att kOnti^a”" 
den "kubanska propagandan", kommer att fa effekt redan innan sandningarna 
frHn den nya statiOiien har hunnit satta igHng pH allvar. Tidningen "La Nou- 
velliste" skrivers Utan att veta on det sH ser det ut son om TJSA - Kubas 
fiende nr 1, halier pa att gora den kubanska pressen en stor tjanst genom 
att -tvinga den att komi'’aa ur sin nuvarande stagnation. Paradoxen ar upipenbar 
men det ar belt enkelt for. att kontra V/ashingtons inflytande over fornandet 
av den allmanna opinionen pH Kuba son de kubanska ledarna nu har presenterat 
ett stort antal Htgarder foi* att forbattra kvaliten pa de kubanska nyhetsQe- 
dierha. 

En-tex,t med begransad cirkulation med den ganska torra titeln "Instruktio- 
ner- frHn politbyran for att oka landets nassnedias effektivitet och inforpa 
tionsutbudet i deesa", har cirkulerat en tid i kubanska joumalistkretsar. 
Detta dokument slar fast det kubanska kommunistpartiets intresse for och om- 
sorg for informationsfragor. "Om forsiktighet inte iakttas lean amerikanerna, 
forutom. att sprida anti-Castro propaganda, konma att fylla ett botydande in- 
formationsvakuum son kubanska nassmedia inte i dag fbrmHr att tillgodose an¬ 
te minst med tahko pa det vaku-um son existerar for narvarande” (i) slHr par- 
tiet vidare fast i derma publikation. 

Det ar faktiskt i samband , med att det borjar talas alltner qm "Radio Marti" 
som...de kubanska myndighetema nu slHr larm om tillstHndet i deras egna mass- 
media yarfor det formodligen inte ar helt fel att saga att amerikanerna pH sH 
satt kan hjalpa kubanema att fH battre hyfs pH sina informationskanaler, In- 
struktionema bestar i princip av en forutsattningslos analys av vad son eg- 
entligen ar fel med de kubanska nassmedia. Vems ar felet? Partiet borjar med 
att satta adninistrationon ifraga son ar overfull med spionradsla och ser 
statshemligheter overallt och utan tvekan anses att det into ar alltid son 
det.ar bra for landet att beratta sanningen om alia delar av den kubanska 
verkligheten. ■ 

tys tnad 

Den s"jukliga tystnaden har drabbat joumalister och huvudredakt-orer son en 
smitta eftersom de oftast inte vill fatta beslut om att publicera informa¬ 
tion i kansliga frHgor utan formellt.tillstHnd av ansvariga styresnan, inon 
den- kubanska statsapparaton. Officiella komnentarer ar sallsymta nu for ti- .- 
deri och sHledes halier pressen tyst om det mesta. Poljdaktligen forsdker den 
kubanska allmanheten att hHlla sig informerad pH annat satt an via de kuban¬ 
ska media, dvs. oftast genom att lyssna pH utlandska radiosandningar och dH 
framst pH sandningar frHn det land son digger 200 km norrut - Kubas svume 
fierido-nr 1. USA. 

Detta far ocksH den effekten att den kubanska opinionen har svHrt attHhitta- 
fram mellan alia kubanska och anerikanska propagandarapporter. Mot bakgrund 
av denna situation har myndighetema beslutat sig for att ge joximalistema 
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tillbaka deras privile^jier ffonom att beordra dem a^tt informera och att stan- 
digt^gora klart for dem att det ar detta och ingenting armat som de bbr agna 
sig at, Vad det galler byrakratema som uppfattats som pressens fiender sd 
maste^aven dessa bryta med sina tidigare vanor och saledes ge joumalistema 
tillgang till information, 

Det ar'inte. forsta gahgon som nyndigheterna har visat oro over kubanska mass- 
medias mediokra upptradande. President Castro och bans bror Raoul' som ar den 
nast..mak1:;igaste personen i landet, har flera ganger pdpekat att pressen mas- 
te* andra sin stil, Detta ar dock forsta gangen son nagot har hant och nyndig 
heterna har gatt ut med instruktioner pa det har viset, Kommer de har nu fo¬ 
re siagna &tgardema att leda till ndgot? Kanske det faktum att sedan ett an- 
tal manader tillbaka den kubanska pre-ssen visat storre vilja att tackla aku- 
ta ekonomiska problem och rapportera om medelsbrist, 

Det. har dock aven noterats att trots att pressen hittade fel sa var det sal- 
lan som nigra brottslingar eller skyldiga till misstag inom statsforvaltnin- 
gen utpekades, Det ar formodligen just har som huvudproblemet ligger. Den 
enda som normalt sett kan agna sig at sjalvkritik utan att behova oroa sig 
for fdljdema ar Fidel Castro, Andra riskerar a-tt straffas for sina misstag 
och aven om. mojlighetoma for journalister att fi tillging till information 
okar kan en journalist aldrig vara saker pa att han inte behdver svara for 
fbljdema av vad han har skrivit, Det iterstar otvivelaktigt en hel del att 
gora innan man kommer tillratta med pressfriheten pa Kuba,, 

Den Heliga Eamndens Radio 

"Detta ar den heliga hanndens radio".. Med de orden inleder varje kvall en 
ny och hittills okand station pi kortvagsbandet sina sandningar riktade till 
i ..forsta hand Tunisierna pa.'-kortvigsbandet. Stationen inleder sina program 
varje kvall kl 22,00 och enligt en artikel i den franska dagstidhingen " Le 
Monde" i mars manad i ar uppmanar stationen sina lyssnare att se till dtt go 
ra'sig av med judarria i nordafrika och att revoltera mot sina respektive re- 
gerihgar, Stationen antas rikta sina sandningar aven till Marocko ^och Alge- 
riet, stationen talar hela tiden i valdigt aggressiva termer, 

Man havdar att regeringama i de olika landema ;till vifka man riktar sig ar 
"judarnas medbrottslingar" och darfbr racker det inte med att gbra sig av 
med bara judama utan man maste ocksa revoltera mot regeringen i landet, I 
vissa av stationers sandningar gdr hiallamannen sd langt att han namnger de 
personer som han anser att man maste gbra sig av med och anger ooksd anled- 
ningen till detta. Ingcn av de personer som hittills har namngetts har kun- 
nat identifieras med nagon framgdng i Tunisien. Den tunisiska fbreningen for 
manskliga rattigheter beslutade sig nyligen for att lata stamma dagstidnin- 
gen "Les Annonces" for att den hade janfbrt judarna med "apor och:svin", 

Denna fbrening ar ocksd en av "Den heliga hamndens radio"s favpritmal och 
man skyr inga medel att sva,rtmala organisationen i programmen. Den fanatism 
som uttrycks i dessa sandningar har uppenbarligen inget-stbd fran en majori- 
tet av tunisier som ar djupt chockade over sandningarna, uppger en talesman 
for organisationen, Det ar dock inte onbjligt att en del extremister kan bli 
bvertygade av den har sorters argument och pa ett helt annat plan sa bekraf- 
tade nyligen A1 Ayyam, en annan tunisisk tidning, nyligen denna trend genom 
att attackera medlemmar av den tunisiska katolska kyrkan som den anklagade 
for att for att sprida evangeliskt budska.p i fbrkladnad av socialt arbete. 

Infbr den hysteri som dOn har radiostationen sprider omkring sig ar myndig - 
hetema lika oroliga som de ar maktlbsa och ingen kan pa det har stadiet 
lag'ga fram nagra hallbai^a teorier om varifran de har sandningarna harrbr ef- 
tersom stationen annu inte lokaliserats. Av allt att dbma kommer sandningar— 
na i alia fall inte fran Timisien. Sd langt alltsa enligt "Le Monde", 

Enligt den Kuwaitiska nyhetsbyran QNA den 51 mars uppger de att stationen 
sander pd 710 kHz (iW) och under namnet "Den heliga hamndens och det heliga 
hatets radio" och de uppger vidare att stationen bdde har mO'rgon- och kvalls 
sandningar, Som anledning till att stationen anser att judama i rMarocka,- ,Tu 
nisien och Algeriet bbr utrotas uppger stationen att israelema genomfbrt ■, 
bestialiska mbrdarattacker pd araber i flyktinglager i sbdra ;Libanen,- 
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Enligt saiama iiyhetsbyra den 2 april i ar uppger de att Tunlsiens tidning ^'Al 
Sabah” anklagaf.Libyens regering. for att ligga bakom sandningama fran sta- 
tionen ”Heliga haiandens radio”, Tidningen berattade vad som framkommit i . 
sandningama - fran statiohen och hur den uppmuntrat Tmisier och.andra att 
tobrda, ntvisa och valdfora sig p§, den judiska befolkningen samf att darefter 
ta deras agodelar i besittning. Tidningen drog darefter slutsatsen att det 
verkar som om relationerna median Libyen och Txmisien ar pa vag in i ett val- 
digt spant och kansligt stadium. 

Den funisiska dagstidningen avsldjade ocksd att sandningama fran stationen 
harrdr fran Zuwarah omradet i Libyen och att officiella kontakter som agt 
runt'«el'Xdn' den libyska och tunisiska regeringen annu inte lett till ndgra som 
heist re^ultat, Libyerna havdar'att de inte kanner till en sddan har radio- 
station/dch tunisiema kraver att den libyska regeringen skall se till att 
sajidningdma frin den nya radiostationen upphor omedelbart. Nyhetstidningen 
avslutade- med konstaterandet att ”fortsattningen av sandningama fran den har 
radiostationen kan i varsta fall leda till en upptrappning av det spanda la-- 
get median de bada landema”, 

Edp aktier i Radio Earth Int» _ ; 

I slutet- pa mars mana.d i ar avslutade. Radio Earth International sandningama 
over Radio Clarin i Santo Domingo i Dominikanska Republiken vars faciliteter 
mari-cha'de utnyttjat sedan mars 1984 dvs, i nastan ett ar. Under denna tid ha¬ 
de stationen dock plagats av extremt ddlig mottagning inom stationens motta^ 
ningsomrade, Frelcvensen II7OO kHz som anvands av Radio Clarin hade visat sig 
vara extremt utsatt for storningar. P& morgonen var det storningar fran Ra¬ 
dio Moskva och pa oftermiddagen frdn Vatikanradion foljd utav Radio Baghdad 
i Irak och som om detta inte var nog kom det darefter en storsandare avsedd 
att stbra ut signalen fran Radio Baghdad, 

P4 grund av de dominikanska bestammelserna fick inte Radio Clarin lov att 
andra sin frekvens fran 11,700 kHz och darfdr var det inte mycket annat att , 
gbia, an att upphbra med sandningama over stationen, Efter. denna tidptinkt 
har Radio Earth aktivt forhandlat med andra stationer om att fa hyra sandar- 
tid av dem sa fort som mojligt, Stationen hade hoppats kunna korama igang 
igen redan till den 1 april men man hade inte lyckats hitta nagon station 
med tillrackligt stark sandare vid den tidpunkten som var villig att Idna ut 
sandningstid till dem. 

Under tiden for fbrhandlingar med andra stationer har Radio Earth inte di- 
rekt suttit med armama i kors sjalva, Stationen har nu pabbrjat planema" " 
for ett definitivt'-nget sandarlage och harigenom kan man kanske eliminera de 
mdhga problem :som har varit hittills, Denna facilitet hoppas man kunna ha i 
sandarklart skick till slufet ay 1985 eller bbrjan pa 1986, Utrustningen kom 
meratt bestd av en 50 k¥ kortvagssandare och riktbara antenner for nord- 
och sydamerika,:Den exakta sandarplatsen har annu inte blivit utvald men man 
hoppas kunna gbra detta snart, " - 

Valet stdr nu mellan fyra olika platser i antingen Florida eller i den kari- 
biska bvarlden,. Alla dessa platser;skulle kunna fbrse stationen med ett ptra 
tegiskt lage for:att kunna tacka : stora delar av b&de nord- och sydamerika 
med sina mndningar. Pa begaran av manga lyssnare kommer stationen att lamna 
utrymme for lyssnama att kbpa in sig i stationen genom fbrsaljning av aktie 
andelar, P& sd satt sa kommer Radio Earth International att bli en lyssnar-. 
agd station yilket dr -unikt i sitt slagi Det fanns mdnga juridiska klurighe- 
ter att klara ut innah aktiefbrsaljningen kunde bbrja men dessa har nu kla- 
rats ay, ' 

Aktiefbrsaljningen kommer att genomfbras fbr att finansiera uppbyggandet av 
den nya och egna sandarstationen, Stationen tog saledes tillfallet i akt och 
i samband med arrangerandet av ANARC (association of North American Radio 
Clubs) arsmbtW i juli dar stationen var representerad passadc man pa att 
salja aktieandelar fbr brinnande livet. Man hoppas k-unna fa in i runt tal 
750,000 dollars pa -det har viset, Fbrutom att den nya sandarstationen kommer 
att sanda ut Radio Earths. eget .1-timmesprogram "The world" kommer nan ocksd 
att erbjuda sandningstider at andra kortvdgsstationer son-vill ha en relabas 
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for sandnin^jar till Ford- och Latinanerika. Ovanstaende information ar ham- 
tad iran en-informationshroschyr om stationen utgiven i april. manad i S,t» 
Sedan dess har en hel del saker hant som t.ex, att man har horjat sanda over, 
den italienska stationen Radio Milano International p4 7295 kHz pd lordagar ' 
och sondagar samt att nan aven f&tt tillstahd att horja sanda over den ny— 
startade KCBl i Dallas Texas son faktiskt ocksa loggats pd sin frekvens " av 
11790 kHz i 25-meters'bahdet# Det gar av allt att dona franat allts&«. 

Fullt ds p& Radio Africa Hr"1 

Radio Africa No. 1 dyker upp pd en nangd olika frekvenser i de intemationel 
la kortvagsbanden n-unora och oftast med mycket hyfsad nottagning vilket ar 
synnerligen trevligt for oss son tycker on afrikanska tongangar och att f§, 
nyheter diiekt fran den afrikanska kontinenten. Tidigare har nan varit hanv^ 
sad till Radio Frances nyhetssandningar ”24 henres en Afrique” samt det en- 
gelsksprakiga ’’Paris Calling Africa”. I varsta fall har nan fi,tt lyssna till 
nyhetema fran Radio RSA i Sydafrika ned allt vad det innebar av ;}avig (och 
kanske t.o.m. javlig) nyhetsfbrmedling. 

Pd forniddagama kan man nu.njuta av stationen pa dess frekvens 17820 kHz 1 
16-netersbandet. Da sands diverse i"DJ” shows och telefonprogran, Frdn kl 
19*00 gdr det att avlyssna den pa 15475 kHz i 19-iaetersbandet och har gdr 
det att lyssna i stort sett anda fran till stationens stangning kl 01,00 dd 
man har s/off pd traditionellt satt med sin stationsjingle, Porutom alia 
dessa frekvenscr kan man naturligtvis som tidigare med fbrdel avnjuta stati¬ 
onen pd sin 60-netersbands frekvens 4812 kHz under storre delen av kvallen 
och i alia fall efter morkrets inbrott, 

Pd tidig efterniddagstid kan det nunera vara knepigt att hora stationen men 
det hander att de gar fran pd I52OO kHz i 19-nietersbandet men derma frekvens 
ar i regel valdigt trangd av starka och naraliggande stationer. Varfor lyss- 
nar nan da pd Africa no 1? Ja kanske forst och framst for att hora harliga 
afrikanska rytner, Stationen sender dock inte enbart nusik, Pd sondagskval- 
lar kan nan t.ex. fr.o.n, 23,00. fd hora ett dokumentarprogran son enligt d^ 
ras egen uppgift ar riktad’till jordbruksomrddena i Afrika, Progranmet gors 
i regel pd intervju basis dvs. nan gar ut pd landsbygden och pratar med af- 
rikanema. 

For de son ar intresserade av ett program on afrikaner, for afrikaner och 
dar afrikanema sjalva far konna till tals torde detta alltsa erbjuda ett 
ypperligt tillfalle. Villkoret ar givetvis att man santidigt forstdr frans- 
ka. , Yid ett tillfalle diskuterades kvinnlig onskarelse i progranmet. och en 
nangd personer bade nan och kvinnor uttalade sig. De fiesta man son uttala- 
de. sig menade att onskarelse var nodvandig och att en kvinna son vdgrade rm 
derkasta sig.en sadan var antingen tokig, ovardig (eller bddadera) och att 
de skulle inte vilja ha en sadan kvinna till fru (l) 

De kvinnor son uttalade sig hade en nera komplicerad installning till det 
hela. De fiesta insdg att vastlandema hade en helt annan installning till 
problemet an vad nan hade i Afrika och var inforstadda ned att man i vast an 
sag att en dylik operation ninskade sexualdriften aven. on des,sa kvinnor i , 
regel. inte ansag att detta var Pallet betraffamde den sjalva, Ndgra sade 
att.on nan tittar pa de vita kvinnorna i vast och deras sexualprbblen sS. har 
den afrikanska kvirman inte mycket att avundas den. De fiesta tillfragade 
ty^kte dock att kvirman av i dag skall ha full frihet att sjalv bestanna om 
hon vill bli omskuren eller inte. 

Kvinnorna uttalade ocksa sin avsky for den utbredda uppfattningen i vfet 
att omskaming skulle vara en barbarisk eller prinitiv handling, Vissa 
kvinnor kallade detta t.o.n. ’’sexuell imperialism” och menade att denna ope 
ration praktisorades pa 1800-talet i USA och England for att bota kvinnor " ' 
som hade for stark sexualdrift. Med detta pastaende ville de visa att cm en 
dylik operation var acceptabel i USA och England for detta andanal sa kan ' 
det knappast anses vara barbariskt, En aldre kvinna uttalade att hon inte 
hade l&tit ohskara sina dottrar eftersota hton ansdg att'de sjalva skulle f& 
bestanna om de ville,utfbra operationen nar de blev vuxna. 

Detta on Africa no. 1. Mera "Over Granserna” i nasta numner. 73 de RIO, 
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OFF SHORE RADIO 

Sitter medan det har skriys och, lyssnar p& ’’the Lady” ned stort "L" eller ' 
skall det kariske vara med stoyt ”C", i alia fall Radio Caroline. Statibneiti 
figtirerade bi.a, nylig'en i Radio Netherlands DX-progran ”Media Network” bch ’ 
nan diskuterade into ninst fragan on en eventuellt ny frantida frekvens ■for 
stationen i MV-bandet i sanband med att Radio Finland hdjer effekten pa sih’'' 
sandare p& 965 kHz till. 600 kW,. Off shore radion ar kanske nu pa vag-'in i 
ett avgdrande skede och detta i negativ bemarkelse i och med den atgSrd som 
engelska DTI - eller Department of Trade and Industry, vidtagit sedan n&gra .:., 
veckor tillbaka. Det skall vi skriva om har pd off shore sidoma don htir 
gdngen,^. 

Yidare konstaterar vi med stor sorg i hjartat att en off shore station,,: .pd 
nytt har iamnat oss, Hu son tidigare ror det sdg om Voice of Peace son allt 
sd har upphdrt meid*sina sandnihgar (igeni). For vilken g&ng i ■ ordningen a!y 
det fr^ax vi..ja det ar val bara 2sa eller 3se gangen, atiaiustone on man 
bara skall'•'r^ de lahgre sandningsavbrotten. Den har gdngen var anlednin-;■ 
gen den stahdigt galopperande israeliska inflationen som gor kostnadslaget 
for statibnen till nagot mycket betungande att klara av.. 

Abie J Nathan har son vanligt bedyrat att stationen kommer att aterkonma. pd 
etf 'eller ahnat satt och son vanligt har han. ocksd infer israeliska nyhets- 
media dterupprepat kravet pa att fd starta stationen frdn: land. Vi .uppfattar 
ocksd att det son vanligt ar Peace-skeppets miserabla skipRson spbkar i 
bakgrunden och att fairtyget var sjunkfardigt (i gammal ,god off shore radio- .' 
tradition -• Mi Amigo var ju praktiskt taget sjunkfardig 1 dtninstono tio dr .■ 
innan hon gjorde slag i sakenl) och man .var helt enkelt tvungna att ta in 
fartyget for reparationer. Ni son jag ins.er ju vad det innebar av kostnader 
i ett ianstrangt kostnadslage och med den galopperande inflationen son fcronan .. 
pd verket. 

Radio Carolines progranverksanhet yvs jag inte. over precis,. Den egna uppfatt 
nihgen frdn den har kanten ar att jag inte skiillo sakna stationen sarskilt , 
nycket on de nu blev'tvungna att lagga ned (ja, sd ilia ar dot tyvarri) Den " 
ena DJ-in ePter den andra later’mer meningslbs an tidigare (och da var det . ; 
ocksd synnerligen meningslbst). Att sedan, hdlla pd och mah. ut tinsl.dnga pro 
gram med non stop musik gor inte saken myckbt roligare. Radio Monique dr gud 
ske lov nycket roligare, Om nu det sager er ndgot... ‘ - , , 

Laser ,558 gdr;irunt ekononiskt sags-det,; och dej; var ju roligt fbr’den. Ty- 
varr sd gdr de ju fortfarande inte att hora sarskpit bra har henna. Oh de ^ 
nu gdr sd bra ekonomiskt sd skulle man kanske kunna tanka sig on investering 
i en kraftigare sandare eller annu battre en ny frekvens?i Later smaskensj;. 
faktiskt speciellt son jag nyligen har kunnat gladjas.dt en bandinspeining 
med "den vid det har laget levande legenden Charlie Wolf son verkligen ,kan 
konsten att'strula till det i radion sd det latex bra (och dot ar en KONST :. 
vill jag LOVAl). 

-43- 



R/iDIO GAROLIITE 

En hel del programforandringar har skett pa stationen sedan vi senast gick i 
tryck och framst ar dot da utbyte av disk-jockeys som jag talar oq, Ben all- 
ra senaste programschema sammanstallningen som jag har tillgang till ar frSn 
den 25 maj i &r och programschemat sag dS. ut som foljerS 

02.00-06.00 
06.00-09.00 
09.00-12.00 
12.00-15.00 

Pergie Mo Neill 
Janes Bay 
Peter Phillips 
Nick Richards 

15*00-18.00 
18.00-22,00 
22.00-02.00 

Bave Richards 
Neil Francis 
Pergie Me Neill (igen) 

Tjrvarr ar detta den "aktuellaste" listan over BJss som jag har och sanningen 
att saga s& tycker jag stationen nu ar sa tr&kig att lyssna pa att jag inte 
ens har brytt nig on att sta ut och lyssna till stationen for att fa ett ak- 
tuellt programschema (?). Betta alltsa aven on jag alltsS, nu kan hora static 
nen tamligen hyfsat atminstone efter mbrkrets inbrott. Be BJss son har lam-”* 
nat stationen sedan borjan av mars ar alltsa Jay Jackson, John Lewis och Fi¬ 
ona Jeffries och jag m&ste saga att trots att jag aven hade en del att in- 
vanda not Jay Jacksons och John Lewis progranstil nar dessa var pa stationen 
s4 var de i alia fall definitivt mycket trevligare att lyssna pa an de "trad 
mansama" som ar dar nu. 

En annan gaiSnal txevlig 'bbk^ntskap k-unde nan fA uppleva i etem igen narma^e. 
bes:tamtvfran .den 24: mars, meirah kl 1;.5.00,o‘ch tS.OG var Simon'Barrett. Chris 
Pearsott var en nykoniaing: son-presenterade programme't nelian 15 .,00-18,00. r, den 
25 iiiarsi. Manlageh. den' 25/5 andrades Radio Carolines frekvens fran 576 ‘till- 
585 kHz men denna•:;frekvensandring varade endast i tre'dagar vHket val var 
tur for lyssnama i norr son hade besvar ned stomingar fran. BBC/Radio Sol¬ 
way aven dm mottagningen blev nlgot battre i seder an pa 576 kHz. , 

Hyrde radiokonsult 

Caroline organisationen har av allt att dona anstallt en anerilcansk r^dio 
konsult for att,hjalpa don att forbattra programverksamheten eftersom Radio 
Vprpnicas program "Bo Groote Vifervaringy^ den 31 mars sande en inteirvju ned ;en 
pirson vld nann Lee, Abrahams son upp^vs \ha denna funktidn. Lee s'oii kon fram 
Atlanta i Georgia i USA berat'Eade vilka tankar han hade .for alt forbatt¬ 
ra stationen. "Ett av htiyudnalen,"ar att f drsoka .fa Caroline att;'u'ty'd.cfcias' 
till en blandning.. mollan en Top 40-station och vad vi kali ar hair i USA fbr 
en LP-rock station. Bet yiktigaste ar dock at-t man fprsoker skapa en konse- 
kvent nusikpolitik"‘iDerattade han. 

"Lyssnarna maste lomna vara sakra pd vad de komner att f& hora fbr sorts nu- 
siknar de satter pa radion och darfpr sager jag att en konskevent musikpo- 
licy-ar det allra yiktigaste". Ruud Henriks som intervjuade Lee undrade di, 
on det,.inte var. svart att fl stationens BJss att halla sig till ett bestam-fc 
musikfprnat .sa lange son de inte fick nagot betalt for sitt arbete. "Bptta 
ar en ay de starsta utnahingarha som vi stalls,infdr. Har i USA ar det bara. 
att hitta'en annan person att skdta sandningarha on nagon^inte skulle halla 
sig till formatet, men det ar latt att gdra s& lange son folk far betalt for 
arbetet". 

’-’Jag spr -fram emot att fa re.sa over till Enropa och att f& tillbringa en .tid 
ombprd pA skepppt'.och att verkligen fdrklara vikten av det har f or de son 
Sander pa stationen och hur bra det kommer att bli on alia fdljer ett konse- 
kvent musikfomat i Men. det kommer belt klart att bli en utmaning" erkande 
han.,"Hur lang*tid.kommer det att drdja innan yl f&r hora nagot rosultat av 
ditt-arbeteT/L undrade Ruyd Henriks. "Sex ndnade.r raknar jag ned att det i 
alia fall komner att ta. On jag hade bott i Europa sa ar det ndjligt att 
man hade kunnat fd saker'a-fct handa snabbare men ned nig over har i USA med 
en~tidsskillnad'pa 12 tinnar ca. sd tror jag att det nddvandigtvis komer 
att ta dtminstone 6 nanader"." ■ : ■ 

Tyd fddelsedagar •• ■ 't.-v. : , ; . 

Son det anstdr on drottning sa har Radio Caroline givetvis tvd fodelse.dagar 
den forsta den 28 nars dd det nanndes i sandningama att Caroline hade ut- 
fort sin forsta sandning for exakt 2l dr sedan. K1 11.58 don dagen avslutade 
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,Jay Jackson sitt program genon att sa^a "this is Chrr..Jay Jackson". Mief- 
•~ter foljde en nyhG.tssc.ndning oiler snarare en icke-nyhetssandning eftersom 

ledningen fran nyhetsstudion uppenbarligen into fiongerade. Pa Carolines of - 
ficiella fodelsedag pd pasklordagen den 6 april gick det dock battre. K1 
12,00 kunde nan hora en rdst frdn det forflutna* 

Chris Moore oppnade programmet och introducerade en skiva av the Bolling Sto 
nes, allt p& band, darefter skivan och Simon Barrett foljde och avannonsera- 
de det hela* Pa pasksbndagen startade Carolines DJss speciella topp 200-lis~ 
ta (son av nagon imderlig anledning bara inneholl 147 skivor). Detta var i 
stort sett alia fbdelsedagsformaliteter son stationer bjdd pa, on nan givet- 
vis int'e raknar in det for tillfallet egenhandigt och specialbryggda'olet 
son innundigades. 

' iindra nya roster 

Den 1.3 april dok Bex Parker, aven kand son Andy Morecook, Bilbo Baggins eller 
Boland Butter, upp pa stationen* Vid det laget hade aven en kariadensisk fodd 
kvinnlig DJ vid nann Susan Charles borjat p& stationen. Hon hade hand on pro 
grannen nellan kl 15,00-18,00. Sdndagen den I6/4 intervjuade Jay Jackson Su¬ 
san Charles i sitt program, Susan berattade hur hon hade arbctat.for en ka- 
bel-TV station i Toronto da_hon hade fatt erbjudande on anstallning for en 
TV-station i Toronto for att tacka upp handikapp OS i Toronto son holl p§, 
for tillfallet, 

"Detta blev hennes stora "genombrott efterson hon efter detta blev erbjudcn ar 
bete p& stationen CPPL i i-Weybum Saskatchev/an. Hon fick gora ett eftermid- 
dagsprogran pa stationen och blev kvar dar £ ca, ett ars tid men fick sluta 
•eftersom det har med att vara kvinna och syssla ned radicsMningar into gick 
ihop. Det ar frainst pa senare ar son man i USA har bdrjat fa upp bgoneh (el- 

"ler kanske snarare oronen) for hur bra det ar med kvinnliga DJss, Ett tag 
var det narnast trcndigt att varje station skulle ha minst en kvinnlig DJ 
och TV-stationema skulle tvunget ha en kvinna att lasa nyhetema, 

"Vid denna tidpunkt sbkte ja.g ett jobb i British Col-umbia och aven on static 
nen uppgav att de inte var sakra pa on de ville ha en kvinna sa fick jag job 
bet och stannadc dar i tvS. ar. Jag fick gora efterniddagsprogramnen oven har 
Och slutade dar for att resa onkring ett tag i Vastra Kanada, California och 
Horra Alaska. Efter detta borjade arbeta pS stationen CJCI i Vancouver i'sju 

.'&r och nu ar jag har pa nordsjbn och det ar ju spannandel" 

Fantastiskt alternativ : 

I en artikel i "Forbes" magazine den 22 april utmalades Laser 558 och Badio^ 
' Caroline son^ett fantastiskt alternativ till de lagliga stationema och kan¬ 
ske franforallt till BBC Badio 1• Chris Griffin chef for PB-avdelningen p4 
Virgin Becords franholl i en intervju i artikeln att BBC Badio 1 har .donine- 
rat radios!tuationen i England de senaste 20 &ren (Vilket kanske ar lite 
svart efterson stationen inte har existerat i 20. &r annu), ’-On du inte fick 
din skiva spelad pa BBC Badio 1 Icunde du halsa .hem" uppgav han, 

Artikeln fortsatte med det intressanta konstaterandet att sedan Caroline 
startade har stationen dragit in de 1,3 niljoner pnnd sondet kostade . att 
starta upp stationen pa nytt och att Caroline nu gar med en vinstniv& pd he- 
la 25*000 pund i manaden (J) Det ar kanske inte kohstigt att en Virgin nan 
.uttalar sig sa positivt on off shore stationema .och kanske franst on Laser 
558 efterson Virgin ju sedan en tid ar delagare i stationen. 

Den 27 april kon den nye mannen Brian Marshall till stationen, Innan dess 
hade Simon Barrett lannat stationen for en tids semester och Tom Anderson ha 
de tagit over i hans stalle, Den-I naj kon en ahnan nykonlirig till stationen 
nanligen Janes Day son presenterade sitt forsta program den dagen nollah kl 
12.00-15.00, Under tiden kunde man pd stationens andra frekvens 963 kHz .med¬ 
ian kl 20,00 och 20,30 avlyssna ett program pa Punjabi sprdket (ett indiskt 
sprdk) son abb^-s kallas "Kalsi Voice", detta efter Badio-Monique avslutat s_i 
na sandningar. 

Den 27 april kl I7.OO borjade Boy Masters sanda pd stationen foljd utav en 
timnes nonstop nusik. Den 4 Eiaj borjade nykomlingen Nei-l/Prncis att .sanda ,-pd 

-45- 



stationen. Till ncsta nmineir som konnier ut inon kort hoppas jag att ha en pur 
farsk lista oyer alctuella hiss och programtider pa stationen. . 

||pgSTATIONERMA^SKALL_^SVALTAS _UT 1 

Brittiska DTI (Department of Trade and industry) har tagit over engelska Home 
Office (inrikesdepartenentet) uppgift att halla efter off shore stationema, 
Som en del i eh allomfattande khmpanj att ta ddd pa de hdda stationema Caro- 
4ine och Laser har latit placefa ett ''overvakningsfartyg” kallat* "Dioptric 
Surveyor" intill do bada off shore radio fartygen med syfte att forhindra 
transporter av mat, diyok och diverse annan materiel som behovs for attuppe- 
halla livet och verksamheten ombord pa de bada piratfartygen. 

Enligt vissa rapporter skall skeppet ha varit pa plats redan den 8/8 men and- 
ra rapporter vet att beratta att det ror sig on en senare tidpunkf'(exenpel- 
vis den 12/8). Skeppet ar fullt med hogklassig och sofistikerad elektronisk 
utrustning for att kunna halla de bada radiofartygen under minutios kontroll, 
Det ar meningen att nan skall kunna borda och fotografera eventuella fartyg 
son kommer i narheten och on de har kontakt med ndgot av radiofartygen och 
darefter forsoker anlbpa brittisk hann avser man att arrestera och lata atala 
besattningsnedlemmama ombord for brott mot anti-piratradiolagen fr&n 1967. 

Vi ger oss intei 

Bade Caroline och Laser har hittills intagit en attityd av stenhard orubblig- 
het. Man menar att man kommer att fbrsoka upprlitthalla verksamheten med alia 
tillgangliga medel och kommer att bedriva "tenderverksamhet" fran Spanien som 
annu inte ratificerat Strasbourg fordraget. P.o. menar de bada off shore sta¬ 
tionema att detta ar vad nan har gjort hittills och darfor botraktar mp.n sin 
verksamhet som helt laglig aven om man tar anti-piratradiolagen av 1967 i be- 
aktande. ' . 

Laser folket har reagorat h&rdast i etern mot den har nu genonfbrda dtgarden. 
Precis som Caroline har de uttalat att de anser att hela operationen ar ett 
otillstandigt slbseri med brittiska skattemedel men nan har ocksa pekat ut en 
radiostations direktor i Essex som ansvarig for hela Icampanjen mot dem. Det 
ar stationsdirektbren for Essex Radio Mr Eddie Blackwell som har blivit m&l- 
tavla for Lasers uttalanden. Laser misstanker att Essex Radio son sager sig 
ha.blivit drabbade av bl.a. Lasers sandningar ar initiativtagare till regerin 
gens kampanj. ' 

Be honom slanga sig i vaggeni 

I en kampanj not Radio Essex och Eddie Blackwell har atskilliga Laser-DJss un 
der sandning uppmanat lyssnarna att ringa upp Eddie Blackwell owh be honom 
"slanga sig i vaggenl" Det behover kanske inte sagas att bade fir Blaclcwell 
och DTIr-representanter fornekar att det skulle ligga nagot i Lasers p&staen- 
den. Mr-Blackwell pasted dessutom i en intervju for "B/ening Gazette" den 19 
augusti att det inte var s& varst manga som hade ringt upp honom och bettho 
non att slanga sig i vaggen..(i) 

Det ar inte bara bvervaloaing av de bada radiofartygen som regeringens kampanj 
mot off shore stationema rbr sig om. Man har ocksa genom Scotland Yard satt 
igdng undersokningar for att om mojligt kartlagga vilka engelska firmer som 
annonserar over off shore stationema och ocksa for att astadkomma dtal ’ not 
dessa, Vidare sa ar piratemas landbaserade verksamheter typ "Laser Roadshow" 
i farozonen. DJ RQbbie Day son har hand om roadshow discoteket for Laser utta 
lade sig den 2o/8 for London Standard och uppgav att sa la.nge man endast kal- 
lar discoteket for "Laser", inte namner ordet "Radio" eller "558" s& ar det 
oerhbrt svart for myndighetema att ingripa, De kan ju inte bevisa att disko- 
teket har nagot sanrbre med off shore stationen. 

Redan akterseglade . - 

For att utrbna om blockaden mot Laser och Caroline yar s& effektiv som DiTI- 
representantbr ville gb sken av lat joumalister frdn tidningen "Daily Star" 
hyra en fiskeb4t, lasta den f-ull med fornbdenheter och segla ut till off sho¬ 
re stationema bara for att finna att nar de kom ut fanns det ingen "Dioptric 
Surveyor" pa plafts Pch; f or att aktersegla den nar den val kom ut. Mer info'om 
blockaden i nasta nr, -A6-- 73 de RIO 



Fr! Radio 

Tillbaka bakom skrivmaskinen igen for ytterligare en sammanstallning av div 

nyheter rdrands den underjordiska radiovarlden. Otroligt nog bar jag faktiskt 
fitt bidrag annu en gang, det ar givetvis Stefan Printz - en mycket aktiv 
lyssnare - som gjort en god insats annu en gang. Gldm inte att om just Ou bar 
nSgot matnyttigt att fdrtalja ouriga lasare - bor au dig till fdreningen. 
B§de stora ocb sm^ bidrag ar valkommet, garna om du vet lite mer om nSgon 
speciell station sasom musikformat etc dus mer djupare information ar detta 
mycket intressant. Tyvarr kan det ibland vara svSrt att fS dessa uppgifter da 

manga stationer endast skickar ut ett s k "info-sbeet" vilket ofta saknar upp¬ 
gifter om musikformat t ex. I\lu over till detta nummers "staff": 

^^P|P_IIl5N|C_FYLLER_10_ARi 

Det bar funnits ocb finns troligen fortfarande, ett antal mindre stationer p§ 
mellanvag ocb FM i Holland som kallar sig Radio Titanic, bar ar det dock frSg- 
an om den nagot mer kanda kortvagsstationen Radio Titanic International. 
I August! miinad 1985 firar stationen sitt 10-Srs jubileum, 

Stationen var mycket aktiv i bdrjan av sitt liv for att under de senare Sren 
vara en ganska sallsynt gast pa banden. Det senaste Sret bar verksambeten dock 
fatt ett uppsving. De senaste manaderna bar stationen genomfort en del test- 
sandningar bla pa 48 mb. DDs som borts bar varit Mark Brown som ar "station 
manager" ocb som ansvarar for pop/rock-musiken pa RTI samt program fran Tim 
Cooper som delvis presenteras pS svenska. Musiken bestar mest av soul nar TC 
ar i studion. 

For att fira att RTI ar 10 Sr kommer stationen att genomfdra en mangd olika 
sandningar som kommer att ga ut pS olika frekvenser med olika D3;s en speciell 
dag. Det ar mdjligt att detta redan agt rum nar Ni laser detta,. men om inte--; 
sS far Ni bSlla dgonen ocb dronen oppna efter Titanic pS kortvagsbanderi.' ' 
Ev .Tapporter,:. brev sklqkas som vanligt till adressen- i Dedemsupart, Holland. 

For do av Er. som bange.r,: med^ i nybetsf loran T-orstS.r.-sa;kert-att.jdet ror sis-oni- 
Spectrum World Broadcp,Sitjipg som fortsat,ter med sina.fnat:tligaTjvni:ngaP pS 7,5m 

_3905^ kHz. Sandningarna riktas till men hg.rs relativt bra bar-i scdr'a de.lar- 
na lav v$rt ..land. For ,att avlyssna dessa sandningar bebovEr,, du.en mpttagare. mpd 
SSB..d,S sandninga.rna,sands pp;,fc.SB, nSgon gang bar jag dock fStt satta min ?.x 
i USB-lage for att uppfatta^pr.ogrammen. For tillfallet gander. mpn var je dag 
pS 3905 kl 02,30-06.30, Det ar meningen att sandningarna skall bdrja 02.00 men 
dS All India Radio innebar frekvensen fram till 02.30 numera bar man flyttat 
fram tiden 30 minuter. Effekten lar vara 150 watt. En frekvens som txdigare 
testpts,,. .9960 Khz. kommer ev att Sterupptas med sandningar 24h om dygnp-t, Bag 

_ha.r trot,g/Tertal .f drsdk annu .e j. hprt nagot pa denna frekvens,. For en, tid sed¬ 
an kunde' S.'WB -bdras sgs.^varje, sen dag pa, 62 40 itied ralativ't 9Pd mottagning, 3905- : 
nattetid .e";^bjudGr dock annu batfre signal,. . ” ; t ,, • * , SCDX , - 

M_"§i^^!^'i!ls.ANDrfRE|;;'^ - ■ ; • ■ ■ ^ '■ ; / '"JV; 

Det ar kanske inte ratta namnet men i vilket fall som heist bar Radio Atlantis 
SW nu borjat med program for skandir.eviska lyssnare p§ det svenska spraketV 
De-i 17 j-uli introduce rade s denna nya service. Stationen-. ,sandor mp d ,;80 watt; p§ 
48m ocb 10 watt pa 4Tmb, Om nagon av lasarna bar hdrt det hacsvenska program-r i 
met skulle det vara, kul att f a lite mer upplysningar pm; hyr det; hela.; ISter, 
musikstil, D3-presentation etc.^ Tack pa fdrband. ip,, R.T 

NY TYSK STATION FRAM3AR ALKOHOL-KONSUMTION I .wp, i ; r 

tn. station av vasttysk natur bar hdrts pli den., "nagot" pv-anliga, frekvepsen 4720j 
kHz ocb uppgav sig beta; Radio Freibiert ( R Free Alco.hcvl ). -Jryvarr Baknae,. cytter- 
ligare information. Stationen ar hdrd i Milano, Italien. .i..r Xoi' , : i .f. ;.j R»T .. 
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R55IS_9°YSTICt<_^_NV_PROGRAMSTATION "' ‘ 

Har ar ytterlrgare eh "station" s'om ISter andra stationeT- sarida ut deras pro- ' 
gram. For narvarande galler det endast en dtation, Radio Milano International. 
Vem som nu an ligger bakom projektet bdr nog uederbbrande ha ganska tjock pl&n- 
bok d& jag antar att det inte Mr speciellt billigt for privatpersoner att ISta 
program sandas over RMI, Fdrsta Ibrdagen i uarje manad kommer program frMn 
Radio Moystick att sari da's over RMI. Tidpunkt okand. Frekvenser Mr 1301 o ;7295, 
Wattetid hors 1301 mycket bra, ibland battre an 41mb fast kortvMg Mr halt hopp- 
fos nattetid. Stationens slogan Mr "Funky Sounds for Central Europe", Mr det 
mantfo en soul/funk-station? Later lite vMl bra for att vara sant.. For msr 
information, sMnd 2 IRC till: R Ooystick, e/o ■Radiotelex, ' ;L. R.T 

Detta rramn har mMnga stationer provat pa, denna gdng gMller det ,e_n station pM 
den gron on - Irlahd, Varje sondag sander stationen.pM 6240 kHz och hors stuncU 
tals mycket bra. War jag horde ett IMngre avsnitt haromvecken spelades e.a 
blandning av aktuello latar och latar som hade nagra mSnader pa nacken och 
Mldre, Adress for rpt:s etc* c/o Heady Eddie, The Village Hotel, The Gate Lod^ 
Bettystoun, Co Meath, Irland, Anoraks UK, R.T: 

Crystal Ball Mr en Hy tidskrift for alia fans au fri radio och med specieil 
inrikthing p& statadher'i Fiest Midlands pS FM,MV och KV-. Nr 1 av' tidningen 
kan erhSllas kostnadsfritt. Nr 2" med utgivning 1 September kosbar 2 IRC. Adr: 
190 Monument Road^ Erigbaston, Birmin^am B16 8UU,- England. ::q- . 

RApi0_cyRACA0 v-; ■ -■ '' 

Eh^'Statibn som ofta' hcirts med;''QSb-verksamhet p§ 186mb har nu iyckats skaka fram 
eTf' -M'dress till glb*-dje •for allW' jagare: A Wessels," Kruisselt" Laan-14," 75a'7'''' 
NM De Lutte, Holland. tns j. :: .L: : si-iri-io-,01 r-';:. x f. 
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Oft2I2_PfSM§lrA_I§STAR_l6.l5_kH2 

Engelska stationer som utbvade nattsandningar pa mellanvag uar relativt van- 
ligt i mitten och slutet av 70-talet men dog sedan ut. Under de senaste Sren 
har aven hollandarna varit mindre aktiva an tidigare Sr, fram for allt i/ed 
gallej sandningar riktade till utlandet. Sandningarna fran Pamela har'hdrts‘‘pS 
kontinenten. Stationen har aven kdrt QSO pa 6664, 7655, 8005 och 9235 kRzi '- ’’ 
Adress! 82a Deice Road, Rochester, Kent ME1 2DH, England. R.T 

1508 NETWORK LEUER VIDARE 

Ett antal stationer fran Hollan fortsatter att turas om med nattsandningar har 
under: veckosluten, det ar framst Radio Qerang-Utan som hors mest. Radio TofeV)- 
valk har nu salt sin 500-u/.attare till eri viss "palsjagare" som inom kdrt dyker 
upp pa 1508. Torenvalk skall istallet bbrja;sanda med ny tx pb 1094 kHz (l), ' 

^^Pi£i:l91_t}°?d_9a_27Q35_kH2 .. : ^ 

pa gr,ynd au ett tekniskt missdde har denna station nu hurts ^pa 27035 kHz'. 101s 
ordinarie frekvens ar 7350 kHz men pa detta band har stationen -aven Ipg'gats ■ 
pS 7422 kHz. Radio 101 ar f f aktiv pa 101,. 6 MHz FM :stereb. Det ar fbr - till-' 
fallet ej mdjligt att kontakta statione,a':te lef onle des da; man e j betalt telefon- 
rakningen och linjen har darmed blivit bruten. ;;i 'r -y 

i985 

Ytterligare en station har gbtt i graven, pa grun.d au DTI. Rade'n utfordes av‘ eh^ 
herre vid namn Graham Thomson fran "Departmeat of Trade and Industry”.Sanda- 
ren, antenn och bandspelare au hog kual,itet uart. mer an 100 puh'd fdrstdrdes • 
totait,iangt innan "stationspersonalen" ddk upp .yid QTHst. De trodde 'fiorst att 
det uar nagra ungar som uar ute for att vandalisera men nar de kom fram till 

sandningsplatsen reste sig en man och dcrek att han uar fran DTI^' 'Hah fta'gade . 
uidare om de ansuarade for utrustningen men nekade da det uar osakert om polls 
ayen uar naruarande, Herr Thompsdn.tia.de-^tsailskap au en 8-arig pojkb som troll-;-’ 
gen, uar,; bans son. Denna unge man3tf,lck;.' .au;Pn bara bilbatteriet frbn sanbarplats-' 
on: OGh; delta batteri; uar ordentligt fdrst-d'rt och lackte. .’. Efter en btund ' 
kande ppjken smarta ef tersom. syra'rann-'ner for bans bara arm' och ^ gjorde bans ■' 
hud vitl Utr^ustnlngen lades i bans bi.l ocb han bad sedan omatt f& namn ocii ‘ 
adress. uilket personerna f rbnv iJK-radio-iuagrade-. uppge da man nu insett att' ihgeh 
polls uar naruarande. Han fdrsokte uidare att arresters dem men det gink inte 
s§ bra det heller. Det slutade med att herr Thompson meddelade att dit gick’. : 
bra att hamta eu utrustning pb hittegodsaudelningen men att de da uar tvungna 
att . uppge namn och adresB , uilket han . sa ' me d ett spedie lit loende .., ' ’ ’ ■ 

Denrta s-tory uar hamtacl fran 6k RadiP Nou/sletter juli 1985 uilket, i 'sin tur-. uar 
btergiuen i Weekly Report. Det framgbr inte, pa uilken ort stationen uar ,uerk-, 
earn, men troilgen var det fragan om en lokal station och ej samma som. tidigare.; 
opererat pS kortuag. Ofl nagon uet mer, hor garna au Er. ' ' ‘ 

RADIO OACKIE LP 

London-stationdn Rodip''3ackie har pr'oducerat en LP .som nu ar till salu.. Priset~ 
ar 4.99 inkl pbrto for UK. Oag hor tyuarr inte nbgot pris for utombys men. om 
du ar intressorad au ett ex bdr du nog lagga'till atmihstone 1 pund. Betalning 
kan gdras med cheque eller vanl$g postanvisning utstalld pa "Radio Oackie". 
Adress Radio Oackic, 32 Central Road, Worchester Park, Surrey, England; ' 

Denna station ar sedan en tid inoktiu och ui har berattat om RB uid ett fler- 
tal tillfallen, men nu har Muon ett info-blad kommit oss tillhanda. Sattet att 
lagga upp mus^iken har jag tidigare kommentorat, dvs att spela en yiss iMt 
f lera' gMi^ger‘'pa en rad, -tyuarr air' anle dningen. till Qenna "pomer .rotation” f f :• 
okabd. Obg bar hdterat eh' hel del, soul-funk pM statignens eu,s.pellista. och i ■ 
infofaladet skriuer faktiskt Mike ‘att musik.en faktiskt uar just inriktad pa 
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soul, funk och lite jazzi Ett latt s3tt att kanna igen.RB var modulations-typ- 
en, Mike uppger sjalv att det l&ter som RTL-Radio Luxembourg. Mtisiken spela- : 
des in pS.en enkel kassettbandspelare och sedan fangs en liteniualkman anslutpn 

sjalva^sandaren, Ingen fortri av mix*-mdjlighet fanns och d arme d blir det' • 
en del "tysta QV/snitt" mellan musik och tal. " . 

mdjligheten ges, postadress utanfor'BRD, hdgre effekt och battre studio- 
utrustning,hoppasRB vara tilibaka.Troligeh under annat namn men med lik- 
yardigt musikformat, • - " 

QSL + QSL + QSL + QSL + QSL + QSL 

Bar fdljer en gonska rejal QSL-upprakning och det ar givetuis Stefan Prirtz 
som ar den flitigaste rapportoren: 

Canzoni Radio 6206 i^Hz kort, brev, info ; ' ■ ‘ 
Britain Radio 6238 kHz kort, brev, info, 5 dekaler" 
Radib Titanic 7359 kHz kort, tidning 
Radio Bavaria 7310 kHz kort, info, 1 extra oifyllt kort 
Radio Madison 7357 kHz kort, info, dekal 
Radio KPO 7315 kHz_ stencil, tidning 
Rhdig' Delmare . 6205 kHz'^ kort, brev, inf o'. . 
Falcon, Radio .. 6200 kHz '. 2 kort, brev, poster, 8 dekaier, 
Radio Albatross. 6226 khz kort, brev, vykort 
J^uture W Radio 7320 kHz stencil, brev, 2 foton 
R Rastafari 6206 kHz kort 
R Woorderzon 7348 kHz kort, brev, info 
Radio Kristal 1611 kHz stencil, 4 dekaier 
Radio Armada. 1613 kHz kort, info, vykort, 5 dekaier 
Panter Radio 1634 kHz brev, poster, vykort 
Radio. Catiueazie • 1619 l< Hz 5 kort :, vykort 
R,Torenvalk , .1508 i<Hz kort, stencil, vykort, 3 dekaier 
Radio Delta 1614 kHz kort, brev, cOkaler 

, ■■ gp2 . 

SPZ 
.SPZ,CES 

" W .SPZ 
SPZ 

. . .SPZ 

tandstickor fSPZ 
: . . SPZ : 

\ ;; ;■ spz .' 
■ ■ SPZ 

. SPZ 
' ■ r SPi. ^ 

SPZ . 
"SPZ,. ' 

SPZ 
SPZ' 

'BAH 

Redan 1978 grundades statiooen och borjade med sandnihgar pa PM 101,5 MHz, Dot 
var inte fdrran den 7 april/i985 som RN borjade horas pA kortvag 7348 kHz. DOs 
ar dels HanS”som ar StudeTande och Nico som jobbar som musiker. For det tekni- 
ska ahsVaiar en person som k,bllar sig Meheer Rihusi Sandaren' at av‘markft 
Philips och har ehdast en effekt p& 4,5 matt (?l). Antenn ar en 12|5 meter 

tat av typ ’'u/indom". Adre ss; , POstbus 1017, 2200 BA Wootdmijk, Holland.SPZ 

“ ^ " " . . . IJ. i 

Den har stOtionen har hu utdkat sin sandningseffekt till hela 40 u/att. D3 ar 

enl8-4rig hetre, v.id. namn Peter som redan den 17 november fprra arot genomforde 
sin. fdrsta sandning med: 10 matt, Sandaren ar hemmabyggd med 3 rdr och . sina 
dvnihgar ager rum pa 6200, 6225 samt 1,620 kHz. Adresss Postbus 2.90,,.r 3330 AG 
Zu)ijndrecht, Holland, . : ^ . SPZ 

RADIO MUSIC BOY NR 2 

Ytterligare en stationsop har tittat narmare pb olika Grundig-mottagare..ooh,- 
funnit namnet Husie Boy, Stationon i.ar hdrd den 24 maj pS-1624,-kHz,; Adress.: 
:Postbus 53, 9600 AG Heogezond, Holland, SPZ 

; .■ ' : 

Panter-rodion har fatt en ny adress, ev endast temporart; Postbus 42, Delfzyl, 
Holland, Ev skiftar man tillbaka till 190-boxen igen. - SPZ 

- en sallsynt gast .. ' ■' 

Denna tyska station som of to har en ni&got. rosslig-modul^ation har ater fe vat 
igang sin sdndare. PA 7313; den; 9 juni li,rades; blaj. Stevie-Wonder. . Adresson ar;’ 
ff postbus 41, NL-77O0 AA Dedomsvaart ,. Holland.,! I;: : , SPZ 

-50- 



IK BEN. FAN VAN 

RADIO PALOMA- 

i * INTERNA!jONAAL 192 MG- . 

^ -til MET STATION' WAAR MUZIEK IN ZIT ^ 
VERZOEK^LATeM ZONDAG’S VAN B.30“12.30 

: : ' •POSTBUS 9'3-6940 BB DIDAy 

en har ipjun.nits en Radio ; Casablanca;, fne d pos 
ser _5.pm anvants nyligoa 1 611 och 1 61 5 kHz. 

“ '^y tidning fran Irland 

(iQbnl) 

Don sonaste tiden har dot dykt upp 
minst 2 stationer, nya, som fast- 
nat for det-ta stationsnamn, Den 4 
april loggades yttorligare en stn 

under namnot Radid' Casablartca, 
3ag antar, mod tanke pa postadress 
att detta ISngt ifrSn ar en' ny 
fdrm&ga, Adressen ar namligen; 

postbus 25, 7880 AA Emmercompas— 
cuum, Holland. Om Ni har sysslat. 

(Tied dx pa mellanvAg sedan 70—tal- 
et ar sakert denna postbox och 

ort inte frammande. Oust postbub';' 
25 har bl a brukats av/ stationer"' 
som blev kanda i mitten och siiiti" 
G.'t:;au 70-tolot; ■' Radio Haiuaii', ' 
Radio Merel; Oag tror att dar bv-. 

thus 25j men ijag kah ha fel, .'Frekyen- 
■ ^ ■: ■: ■■ ...or: rsp^oiri; 

En.ganskany.tidning som givotvis skriuer mest om irlandska statibner har dykt" 
upp och det ai: on A5-skrift pS ca 10 sidor. Tidnlngen tacker in bSde lokal- 
info p§ FM 0 MU och blandado nyheter fram KV. Priset ar f n okant men 1-2 IRC 
Irland^ racka. Skriu till: Airwaves Ireland, c/o 6 Mount Parade, W.C.R, Dublin 

‘ .R»T.l-'.,' 

Ui avslutar darmed den internationella delen. Kallor/bidragsgivare: SCDX =Su/e- 
den Calling DX-ers, R.T = Radiotelex, Bremen, WR = Weekly Report, Anoraks UK, 
SPZ = Stefan Printz, CES = Karl-'Erik Stridh. 

Eventuella-bidrag ar alltid intressant, stora som sma, garna med kommentarer 
om nagonspeciell station som t ex uppgifter om DO-stil, jinglar, musikformat, 
IStarnas alder (oldies eller nya) etc. SSdana uppgifter gor att lasarria- fSr 
en ba'ttrp insikt i hur stationen lliter. . 

||^^iI|^mi^y|W_FM-FRONTEN_I_HELSINGBORG 

Oag uet^inte opfi denna rubrik ar speciellt passande da jag istallet borde skri- 
vg '»fr&ri fronten intet nytt". Nliual, belt tyst har det ju inte uarit sedarr ' 
fbregAe.nde utgbva av DXG. for tillfallet finris det ingen aktiv station igbng, 
dvs en regelbundet aterkommande hdrighet, utan .det hors nagot da och dSy det" 
kan gii bSde .en.och flera manader mellan varje gang... , ^ 

•. ..' V- ' ■ . ■ .■ ■ . !. . . V .. V 

R5dio_%gg var ganska aktiv en tid men fdrsvann sedan utan fdrklaring frSn FM- 
______ Rykten eager att stationen ev kommer tillbaka, Lasare i de 

•■r.'.; - ; sddra; regionerna bdr alltsa h&lla dgonen dppna, eller snarare dro- 
, iTlo np.a ca 97,8 MHz. Ldrdagar 15.00 har, ;t:idigare varit en stadig 

tid,. Mega har aven fbttiOTi del uppmarksamhet i pressen,. nagot "nytt 
' i : .upder solen'i har det utan det vanli-ga finnehallet 

v 'lv r sasom: att det ar,jil.lebalt och; att ..^nonopolet skalllnsidpasv Saker ' i 
. ... som jag ofta saknar i dylikarartiklar ar exvis mus'ikformat, -stili ' 

: : l Otc. Mega ar i var je ; fall en av de battre stationerna pt: senare “ !■ 
• .r ; . Bra flyt och snyggt gjorda reklamspotsl Mojligtvis kdn:nmusiken 
. , ibland ifragasattas da...:ungefar samma Idtor : spelas:!d‘narradiiofri, En 

: ' : ;specials.tation med inriktning pd en viss>m.usiksor:t:!.skdllei inte ska— 
Programmen har; i alia fall visat sig vara populara- och om man 

tittor tillbaka pd ondra projekt s.d.som Badia; .-Ubat rdar herr Mega 
hade ett finger me d i spelet, sd lar nog deh hdr mannen into ge upp 

L . i fdrstq, tageti Mega bar annu ingen po'stadress.r''' * 
For mcr :upplysningar on) Mega - :se ioggen langre fram. 
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?§^iE_!^2E^y'2§i station s'om dS och d§ dyker upp p§ PM i Helsingborg. Denna 
skiljer sig ganska myckst fran Moga, framst med tanks 

pa dsn tokniska kvalitsn. Sa uitt jag ust har dsn har stationen 
i.nte haft n§gon regelbunden verksamhet. Frskuensen har varierat 

^ .;men 101.8 MHz har anvants ett par ganger. Adress saknas. 

Forutom .dessa tvS’ sandare har auen en oidentifierad sandare horts nyligsn mod 
p.on-stop-musik pa 101,C som sv kan ha varit Radio Norduast men det ar inte belt 
sakert. Nu over till don mer detaljerade loggen: 

Lbrdaq 8 juni 1985 

16.2A-1C.47 RADIO MEGA 97.8 MHz Stereo 

Premiarsandning for on "ny" fri xeklamradio i Helsingborg som tom sande i 
stereo, Sandningon borjade redan vid 15-tiden men tyvarr saknar jag logg for 
den tiden. Nar jag lyssnade 16.24 spelades Daryl Hall & Oohn Oates med deras 
"Some things are better left unsaid". D0;n som lat lite fdrkyld fortsatte sedan 
progrgmmet med Bruce Springsteens "I'm on Fire". Efter ytterligare ett par ISt- 
or va§f idet dags for roklam som inleddes med orden: Och har k.gmmcr nu ett yikt— 

igt. me^d9lande till dig! Forsta annonsero gallde ett diskotek','i‘'Helsing^r. Spot^ 
inleddes med Oackeons "Can you feel it" darefter rappar DOsri'oppettider och 
vilka formSner som erbjudes besdkoren. Uanligtvis kdrs flera reklamspots i en 
fbljd men den har gangen blev det bara en spot. Musiken fortsatte med 17 och 
Rick Oames. En och annan "oldie" lirades ocksa sSsom Pink Floyd's "Money". 

Nar-.sandningen tog slut ar for mig obekant dS jag e j hade mojlighet'ptt lyssna 
langre an till 16,47,. Ljudkvalitdn var ganskd bra, men si^naleh war ganska 
svQg vilkot gav en brusig steieo-signal, .V 

Lbrdaq 15 juni 1985 

15.00-16,05 RADIO MEGA 97.8 MHz Stereo 

Andra sandningen fran Mega inleddes med hbgtidlig enge-lsk Scing och anrop enligt 
fbljande: "Du lyssnar just nu till Helsingborgs Pitatradio - Radio Mega som 
Sander varje Ibrdag kl 15.00 pa FM 97,8 MHz, Vi sadder^givetuis all musik i 
stereo (dessa sista ord hoppade mellan kanaierna for att demonstrera 'steroo- 
effekten)". Med borjan pa Pink Floyd's "Money" papokade en andra rbst: "Radio 
Mega ar dessutom kommercicll, he he he".-Eko-id; "Radio Mega - Din musikstation 
Forsta laten ut blev med gruppen Scotch, och DD;n ha.lsade alia lyssnare ualkom^. 
na fill den fria rbsten i otern - Radio Mega. Signalen denna Ibrdag var betyd- 
ligt battro men storeo-signalen var inte tillrackligt stark for att ge belt 
brusfri steroo-mottagning. Efter Scotch lade man direkt pa en platta med Slade 
S0.m kbrdes igdng lite innan fbregaende l&t var slut for att fa bra fl'yt, D0;n *' 
time —ode" sedan fram till sahgen, D3;n papekade darefter att man sande i ste- ! 

req men om lyssnare ev hade en dalig antenn skulle han/hon trycka in mono-knap- 
pen sgi skulle allt ordna upp sig. En ny annons/sponsor de'fina Ibrdag var Mixed 
Shop i Helsingborg, En affar -scim saljer allt mellan himmel*-och jord. Man kbrde 
tv§ olika varianter pa spots, ibland bagge tvb efter varandra, De har tvp ar. 
belt klart eh av de basta jog hbrt' pS Mega. Myckot snyggt gjord, bra, tbjiipo och 
hela tiden diverse' Ijudeffekter + musik i bakgrunden. Verklige'n effektivi PS 
nSgot vis paminher den om reklamspots som do italienska stationerna brukar kora 
Denna ■Shhons fbljdos av "Babies" mod Ashford o Simpson 'vilken "time-ades* Mixed 
Shop skulle framhavas tydligt i’ denna sandning d§ man ater igen r’ekade for den 
har butiken efter Ashford o Simpson. Musiken i denna sandning var mycket koncen 
trerad p& italiensk 'disco av riagoB underlig anledning da deri ena italienskivan 
fbljdeyiav. en ny. Mega lirdde' "Hou; old are you" och passade p§, att kommentera: 
"Hur gsmmal Mr du radiolog? Dep horde nog vara dags att fbrnya' dig nu] Sort med 
radiid.wOhopoletl""Vi vill -ha fler kommersiella radiostationerl". A'matbrpejlare 
ar i!'"re.gel ganska ointressanta for "radiopirater" och detta tycker aven Radio 
Mega. "Till alio amatbrpejlare dller vad man skall kalla er - Korn into hitl Vi 
hade; problem mod er fbrra helgen. Det finns faktiskt manniskor som' inte kan IM- 
ta OSS; vara ifre-d som' tvunget skall gbra Televerkets jobb dvs aka ut och pejla 
OSS. I\li kanske‘ inte gbr det for att satta dit oss men i vilket fall .som heist 
uill vi into ha er har, 3og har skaffat ett nytt kikarsikte". Efter ett par 
plattor Var det dags att reka Mixed Shop igen. Slogan: "Affaren med snopp - 
Mixed Shopr'Liksom fbrra veckan rekades aven Meanders GMrd i Helsingyfi, 
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Dot var inte enbart italiensk musik, aven. div etablerade hit;s sasom "19" med 
Paul HardcastJ.e., "Clouds across the moon" med Rah Band, Sandnlngen denna Idrdag 
fick ett mycket hastigt slut. Mitt i en spot for Mixed Shop brots sandningenl1 

Lordag 6 juli 1985 

16.25-16.38 ca RADIO MEGA. 97,8 MHz Stereo 

Auen denna sandning missade jag nastan belt och hallet. Det var denna g&ng inte 
den vanlia DGsn utan en gast-DZI? som presenterade ett engelskt program. Oag tr- 

^ or att samma kille auen gjort ett program for Dbat. Musikbn under den del jag 
horde var till stor. del fran slute't au 70-talet med hitlatar sasom "I love the 

Night-life" med Alicia Bridges. D3:n Var med all saker-het av engelsk har’komst. 
Manga ganger marker man tydligt om fen DO har vana fran diskotfek, rfien detta kan 
auen ha uarit on radj -dj, dvs programmat och presentationen’ var av hog kualitst 
DOsn kallade sig Bobby Webb (ej '\00% saker), Sista l&ten Var -med Luther Vandross 
och darefter barvag ett par minuter innan sandaren stangdes av. Frekvehsen 97,8 
ar ganska bra qm det ante ar konditioner oiler om signalen ar svkg, nar Me.'g'k 
stangde denna Idrdag hordes NDR pa samma f-rekVonst Saiiimanfattningduis ett mkt. 
trovligt progroml ■ .w = ' ■ ' ■' 

• • ■ ■ • : ■..■■‘•■o’ 

j-drdag 27 juli 1985 . 

15.Qi6-T5-36 RADIO MEGA 97,8 MHz .Stereo 

Mottagningen denna Idrdag var till enbdrjqh'lite stord av narliggande station¬ 
er men sS smaningom blev .idet..battre. Fdrsta voxet ut 'i etern bleu Walking on 
Sunshine med Katarina and the Waves. "StatiOnen so^m gdr allt for att krossa 
radiomonopolet" pSpokade D.3sn. Vidare papekade stationens DO att mSnga tidr att 
Mega ar en narradiost.ation, vilket noga rattades till genom att saga att mah. 

„var en kommersioll piratstationi Antalet sponsoror har utdkats med bla;Svenska 
Ljudklubben (ox Audioscan) i on "spot" dar: man uppmanar folk att bli medlernmar 
i ■ klubben och att medlemskap var kostnadsf ritt. Denna reklamspot fdijdes di'rekt 
av ytterligare en "nykomling" .- Restaurang Da Vinci, en Italiensk r'estaurang i 
Helsingdr, Danmark. Till tonerha au italiensk dragspolsmusik berattar man om 
stallot med- de humana prisernov Spot nr 3 vat Neanders GArd i Helsingdr vars 
spot blivit nagot omgjqrd..Denna sandning bestod av ganska ianga reklamblock 
och den fjarde var ater igen Mixed Shop. Musiken fortsatt darefter direkt med 
Paul Hardqastles super-hit "19", vilket fdijdes utav Tina Turners senaste 7". 
Efter Tina Turner var dot dax fdr reklam. Ater igoh i biockform med med lite 
annan utformning an ouan. Nu ytterligare on ny sponsor! Radio'TV Fynd AB. Herr 
Mega uppmanade lyssnarna att starts cgna stotionet Ld§ man ej ansSg att ett 'fore- 
tag skall ha hand om allt som skall sandos i rqdio, 'Fler hit-lStar som hdrdos 

..yar bla There Must Be an Angel, Slave to Love - Bryan •Ferry. 

.D0;n meddelad darefter att detta skullo. bli sista saffdriingen ■'fran Radio Mega, 
nkgon anledning uppgavs oj, "men var into ledsen for det da programmet inte ar 

_slut an, det blir mer musik" och han lade pS Stig med "If you love somebody, 
fit them free" vilken avbrdts mitt il Sandaren stangdes av en kort stund efter 
detta avbrottll Vad hande? 

19.44-? RADIO MEGA 97,8 MHz Mono ' '. .a-.J;..-.: ■'•“ . 

Mega tillbaka igen-. Inga presentotionor, endast reklam och non-stop-musik me'n 
d§ de olika reklam-inslagon tidigaro hbrts p& Mega far man ual anta att aven,, 
Srandningen kom fran Radio Mega. Tngen steree-sandning. 

; j; ',; , ' . ; ■ : ■ ■ ‘ w - ! 

Lordaq 3 auqusti 1985 : 

18,40-18.45 RADIO NORDWAST 101,8 HHz Mono 

Testsandning in.fdr don Iang.re -sandnlngen som skulle borja 23.00» D3srr' pSpekode 
att *‘|\!i kan into hdra mig, f.drran kl 23.00 oolf- det ar alltsa cirkq tre timmar 
och 15- minuter dit" (hur Mr del med motematiken, herr Nordvast,.)♦ Lyssnarna 
•uppmanades att istalle.t lys.sna pa Radio Oresund kl 20,00-22,00, ”om de’ttia nu 
kan intressora Er, mon det tror jag inte* 3og kan inte tanka mig detta,"’ jag 

,.tyeker att piratradion skulle vara in tre ssantare att lyssna sa D3;n^ Han : ' 
tyckte att RO tjatade fdr mycket om att lyssnarna skulle bli medlommar. Han p&- 



pakadG att han in.to bahover nagra medlemmar da ban klarade sig bra andS, Efter 
detta annohscrade ban dan lat som ban spelat under bela tiden i bakgrunden. 
STutligen annonserade ban aterkomst i etern kl 23,00 pa 102 MHz, 22,00 Station 
42 102 MHzl Vad menas? Gar ban rekiam for 2 stationer?? Innan ban sado sista 
ordet meddolade ban siffn lyssnare att sandare skulle trimmas in battre infor 
kuallens sandning eftorsom det kommit in vatten i antennon! 

23.00-00.00 RADIO NORDUAST 101,8 MHz Mono 

Liksom vid testsandningen tidigare pa kvallen var musikens audiokualitet llingt 

ifran det basta, massor aV skorr ocb annat oljud., Sandningen startades upp till 
tonerna av It's good to be a King med Mel Brooks,. Talet var ante belier det 
basta, dovt ocb burkigt, D0:n annonserade att stationen sander varje lordag kl 
23.00 ocb att Radio Nordvast var en piratstation, Vidare pSpekades att all mu- 
sik sandes direkt. Mel Brooks tonades ner ocb Accept mixades in med ett spir fr 
deras senaste LP.i Kvaliten pa musiken fr Accept var inte lika skorrig men and§ 
inte speciellt bra, vid nagot tillfalle hordes ett markligt ljud vilket lat som 
ljudet fr&n ett slag p§ mikrdfonen. Troligen kdrdes varannan skiva fran band el 
dylikt, da varannan lat var skorrig. Madonnaa Material Girl blev iat nummer 2 
i kvallenssandning. Svensk musik fick aven tillfalle att boras over Radio Nord¬ 
vast, bla Agneta Faltskog ocb I mon't let you go som ban kallade "en folkkar 
artist". Film-musik fran Games Bonds senaste blev det i form av A tuiev to a kill 
men ej med Duron Duran utan det blev istallet den lugna "karleksvarianten".. • 
\Hd testen tidigare pa kvallen informerades om Station 42 men man meddelade nu 
att den stationen inte kdm igang denna kvMll, beklagade sig aven over att Radio 
Mega uppbort med sina sandningar. Uidare avslbjade ban att anledningen till 
att ban pratade sa mycket just nu var for att "spacka bort lite av tiden" da 
ban inte bade nagon ny lat pa g^ngl Om vi bortser fran den dSliga Ijudkvaliten 
vallde ban ut ganska lampliga latar, bra variation, bade lugna ocb barda latar. 
Uid nSgot tillfalle kdrde ban tva latar i rad utan att annonsera emellan, vilk¬ 
et ;bbr tyda pS att ban lyssnat pS bur andra stationer lagger upp sin musik. 
Nasta skiva blev Alpbavilles "Get set" vilken dock fick ett nagot tvart slutl 
Reklam bjdd aven Nordvast pa, dock sammo spot som Mega kdrt.fdr Svenska Ljud- 
klubben vilken Mega sjalv producerat. Har Nordvast knyckt den over etern frSn 
Mega eller kanske samarbete? Gruppen Kiss stod bogt i kurs pS Nordvast eftersom 
man kdrde 2 barda latar med den bar gruppen i fdljd, Mer bit-musik blev det nar 
Wham framfdrde Everything she rnants, Musik fran sddra europa blev det nar "tvS 
vackra flicker", enl Nordvast — DGsn, som gar under namnot Baccara (troligen ngn 
aldre platta da jag inte hdrt nagot frPn den bar gruppen sedan slutet av 70- 
talet, som tur ar), I bela 7 minuter fick vi njuta (?) av gitarr-lifc med bak- 
grundsdunk ocb laten var nSgon omgjord tappning av Light my firel 7 minuter lat 
som 17 minuter..ocb aven DG;n tyckte den var nSgot lang eftersom ban fallde 
sjalv fdljando uttalande: - Antligen var ISten slut, tankte kanske de fiesta av 
er kan jag tro men dot hoppas jag att ni inte gjord. Gag hoppas att Mi njdt un¬ 
der de bar 7 minuter ocb 48 sekunder vi horde denna laten". 

Sista laten blev med Simpel Mindsoch DG;n meddelade att Radio Nordvast aterkom- 
mer nasta lordag, sammo tid - sammo kanal. Han onskade alia en fortsott trevlig 
helg ocb sov gott till alio som skulle gdra sa. 

M&ndaq 19 auqusti 1985 

23,34-00,02 Oidentifierod (NordVast?) 101,8 MHz Mono 

OID med musik-non-stop, burkigt ljud. Div hit-latar sasom Tina Turner "We don't 

need another hero", "There must be an angel". Sandningen brdts mitt i Modern 
Talking's "You con u/in if you want". Med tanke pli Ijudkvaliten ocb frekvensen 
bor det ba varit Nordvast med nPgon testsandning. 

Ui bar dar'med kommit till slutet av sidorna om fri radio ocb FM-loggen.■ Cten ar 
sakert I'Sngt-ifran fullstandig, bla saknar jag ett flertal Mega-sandningar dS 
jag sallan varit hemma pS. lordagseftermiddagarna, men jag hoppas att texten bar 
ovan skall ge en narmare inblick i bur stationesna later. Nordvast ar kanske ej 
nSgon -"super-station" men mod lite battre teknik/utrustning kan stationen bli 
ganska bra. Atminstone ar det ett tecken pa att intreseet fortfarande finns kvar 
for "piratradio" i Helsingborg. 73»s Bengt Ahlqvist 
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Radio Freetioie klarat sig i mer an 2 ar 
Gentrala Stockholm undviker , de, de 

illegala elementen som gama hors men 
inte vill synas. De opererar norr och 
sbder om staden. I soder ar landska-^ 
pet kuperat och skogigt. Dar finns en 
hel del hbjder varifrdn soderortspira 
terna kan sanda. 

.. .Pi-raterna m&ste byta 3 sandarplats 
varje vecka. I Alvsjb, soder om Stock 
holm, bor namligen televerkets han- 
givne-piratradiopejlare. Han kan dyka 
upp nar som- help-t, 

PS, plats_under sandningen 

Mattias pS Radio Freetime satter all- 
tid s-jjalv pd. sandaren och vistas ock- 
•sd:i'harheten av den under utsandnin^ 
en. Andra operatorer fbredrar , . att 
starta sina sandare med timer och 
st.anga ay dem med autostopp sd att de 
kanrhdlla sig Idngt borta nar program 
men gdr ut i etern. . 
- Radio Preetime brukar sanda en halv 

timme^pd.sbndagskvallar kl 20.00. Vid 
sasongspremiarer okas programtiden med 
en kvart till 45 minuter. Uppehdll ar 
vanliga under vintern nar det ar for 
kallt for aktiviteter i det fria. I 
dr var yintern extra hdrd och R Free¬ 
time sande darfor inte mellan den 16 
noyember och 18 maj. Dessutom tog det 
langre tid an beraknat for Mattias att 
feyggs. slutsteget som okade styrkan pd 
sandaren till 25 watt. 

Cykel eller bil 

Radio Preetime yaxlar mellan ett par 
berg 1 sodra Stockholm. 

- Ibland tar yi cykel dit, andra 
-gdnger blir det bilen. Pordonet pla- 
.ceras pd ett lampligt aystdnd.Vi- rig- 
gar upp grejorna, och sedan ar det ba 
ra att vanta tills tiden ar inne. Nar 
jag satt igdng programmet gdr jag bort 
en bit frdn sandaren. For om pejlarna 
kommer skall de inte fd tag pa mig d^ 
rekt, utan da skall jag kunna smita. 
Jag staller mig sd att jag kan se pej_ 
larna i ett tidigt skede om de kommer 
den yagen jag forutser att de skall 
komma. Anser jag att jag hinner tar 
jag med mig sandaren och sticker. 

Pejlare har hittills aldrig ifatt 
tag pd Radio Preetime. De har yarit pd 
vdg ett par gdnger, som nar Mattias 
och hans- kamrater Sande under namnet 
Radio IQ vdren 1984. Sandaren var pd 
25 watt, i stereo och hordes bra i 
Al.vyjb-trakten. » 
—Dd blev de vilda och pejlade oss 

andra veckan, men dom var aldrig 1 
narheten av oss. En annan piratstati- 

on hade oturen att sanda veckan ef- 
ter oss. Den blev av med sandaren di- 
rekt. 

Nedmontering fern minuter 

Tidigare transporterades utrustningen 
i en stor vaska. Da tog det cirka tvd 
minuter att montera ner allt och fd 
med det i vaskan; Nu nar Mattias har 
en mindre vaska tar det lite langre 
tid eftersom det inte gdr att bara 
kasta ner utrustningen i den. Past 
hogst fern minuter bor nddmonteringen 
ta. 

- Sedan fdr man ta det lite lugnt 
nar man drar sig ifrdn sandarplatsen, 
i fall pejlarna skulle komma. Anvan- 
der vi oss av den vagen som gdr dit 
skulle det vara kort. Vi gdr alltid 
vid sidan om. 

- Norrortspiraterna blir aldrig pej_ 
lade. Jag ar forvdnad over det, och de 
ar lika forvdnade att vi ndgonsin blir 
pejlade. 

Det beror antagligen pd att det tar 
langre tid for Alvsjb-pejlaren att d- 
ka till de norra de larna av E|.tppkholm. 

Mattias vill framst tacka.-infde sbjd 
ra fororterna och innerstaden liied Ra¬ 
dio Preetime. Sandningarna kah ocksd 
gd bra i norra Stockholm. 

Tekniska Problem huvudvark 

Tekniska problem dr en standigt dter- 
kommande huvudvark for en piratstati- 
on. Det finns perioder nar allt miss- 
lyckas. 

- Man kan vara ovarsam under farden 
till platsen sd att ndgonting skakar 
sender. Den har senaste gdngen skruva 
de jag i en kontakt innan jag gick 
hemifrdn, och sd blev det glapp i den 
andd pd sandarplatsen. 

' ‘J 

sondagskvallar ,-f 

Por ett par' dr sedan sande nastan al¬ 
ia PM-pirater i Stockholm pd sbndags¬ 
kvallar. Under.de senaste dren.har a-r- 

yen Ibrdagskvallar blivit populara. 
Mattias har en teori varfbr en del 

Sander pd Ibrdagar. Det har skett en 
fbryngring bland operatbrerna. De gdr 

i skolan och mdste darfbr -plugga - pd 
helgerna. Sander de pd sbndagskvallar 
blir 4et andd inget pluggande av: . pd 
Ibrdagskyallar eftersom;man roar sig 
med annat dd.,, I stallet pluggar de pd 
.sondagskvallar och sander pd Ibrdags¬ 
kvallar. 

— Past folk: ar ju hemma pd sbndags¬ 
kvallar eftersom de har skola och jobb 
pd mdndagen.Dd har dom tid att lyssna. 
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?a lordagar alia u'’;e och festar, 
Jaig foraSkt^ sarida u&gra -lordagar,men 
ingW'av mina’polar lyssnade. 

- Man. .:toahdyer inte heller oroa sig 
for TV;:s Jmatcii'ning ay program pd son- 
dagskvaifar. De forsoker Val ha . en 
iSngfilm P& fredagskvallar och en p§. 
lordagskvallar. Det ar dera§ nojen. 

Startade 1983 - 

Matfias ,ha-r sant piratradio i mer an 
, ^,^! ,H.ans fors.ta program gick ut 

d,en.,4 under oft namn han in 
.l£e yill avsi.oja efterson -rprogrammet 

nTn^ S’V l&g kvalite.t, 
„ Id4n att sSnda piratradio fick han 

nar han lyssnade p& den lokala radio— 
piraten Radio Broadcast, Mattias ...tog 
reda p& ‘vem som lag bakom stationen 
Och fick -i&nS' sandapen av Broadcast . 
Den bes.tod; nv ett. drivsteg p& 4-'?,men 
hade en bra rack^jidd, 

Andra glihgen d'en 13 DUiii var de 3 
och dd bildad,es Radio Preetime, Sedan 
•yar det. lovj och semester,,. De sande ba 
...ra en. g&ng till .under, sonmaren 83. 

i ■ * 

- ' De skaf'fade sig den b'erbmda holland 
. ska adressen ±’'Dedemsvaart och ater- 

kom som'Radio HTRS i augusti-septem— 
ber. Bakgrunden till det hya hamnet 
var atten bekant gjort jinglar med 
"Radio HTRS" i> Mattias och hans kam- 
rat tyckte det lat haftigt och dopte 
cm sig frdni Radio .Preetime,.. 

Stationen sande forst p& sondagarkL 

20,, men gick over andra helgen i okt_o 
ber till lordagar kl 20.30-20,45. Un¬ 
der hbs ten holl det att ga ilia ..rid 
ett tillfalle nar nagra pejlare hitt^ 
de dem, men eftersom operatbrerna hun 
nit gomna utrustningen kunde ingenting 

■bevisas.. . . 
Eamraten blev skramd av pejlarna cch 

var bara med i ett program till. Majb 
tias fick fortsatta ensam, Prograjmnen 
blev dock inte s& lyckade eftersom han 
saknade en hyggllg studio.. 

Mattias fick tag,pa en ny kompanjon , 
som vill.e andra namnet pi. stationen 
till Radio,<i'q i januari 1984«Si . fick 
den ocksi heta,., 
^ - Det. yar yar min.st lyckade stati¬ 
on, Vi.yar,, tre discjockeys i studion 
och fick ocksi:klagom&l frin en viss 
ptratradiorappp,rtbr, Darfbr; lade vi 
a^^art. av. med,,dst inamnet. . . ; 
_,Napaet andradeSspanytt till Radio 
Preetime i maj 1984. Mattias .•■tyckte 
att. dp gjorde wp;tt sadant .bra si,sta p:rc 
gram.,.under yapt.ermlnen 84 att ■ han 

ville sluta med Preetime nar, den. var 

som bast. ; I . : j Cl C . ■ ) : 
Annu en gang byttes namnet till Ra¬ 

dio HTRS. Pran mitten av novembet 84 
till mitten av maj 85 lig sandnlngaf- 
na nere. Nu ar Radio HTRS begfavd och 
namnet ar Radio Preetime. 

- Radio Preetime ar ett bra namn . 
Pbrsta gingen vi anvinde det hade.sko 
Ian just slutat i jUni 83. Def blev 
lov-stationen. Under sommarlov och ji^ 
lov korde vi Radio Preetime; ' 
"f - Det har varit lite vimsigt ,r-med 
namnen. Nu nar min kompis ■ slutat 'v 'ar 
det jag som bestammer, och dd kan det 
bli lite ordning pa den har stationen* 

Poraldrama Tys'’shar -- - 

Hans kompis fader ville inte atfderme 
skulle fortsatta med pirataktiviteten. 
Darfor blev Mattias ensam kvar varen 

85. 
Poraldrama till Mattias vill heist 

ocksa att han skall sluta, men har-in 
te stoppat honom. 

- De har insett att de inte kan p&- 
■7erka mig. De har accepterat det och 
sitter och lyssnar varje sbndag. 

Nar Mattias. borjade med .-piratradio 
berattade han gama for sina vahner 
vad han holl pS. med. Ef ter ett tag 
blev han mer fbrsiktig och tystl&ten* 
Nu kanner han sig avslappnad och upp- 
lever det som ganska ofarligt, 

Han vill ha mer piratradio- s& att 
folk marker att radioformen finns,- En 
del har hbrt talas om PM-pirater, men 
det ar inte s& manga som lyssnar. 

Ta sitt eget ansvar .. ' 

Hur ser du p& att det inte Sr till§.- 
tet enligt lag att sanda piratradio? 

- Moraliskt sett tycker jag det in¬ 
te iir nlgot fel att man har fri radio. 
Ilan f&r ta sitt eget ansvar, De fies¬ 
ta pirater kan ta ansvaret att de 
fritt far saga vad de vill. 

Du ar ju dock en lagbrytarej f 
- En del. ser det ur den vinkeln,men 

jag tycker ,inte att jag ar det.-Darfbr 
om ingen annan kan bjuda oss p& den 
radio vi vill ha, da maste man f& gb- 
ra den pa ndgot annat satt* Det --,- har 
ar-val det enda sattet nar man _ yill 
ha mangfald,. . 

- jag far yal ta att det enligt jag 
ar olagligt, men de fiesta tycker det 
ar helt okay, Det ar ingen som aagt, 
"Men du ar ju en brot.tsling". ,Jag 9er 
mig inte sjalv .som en -bro.ttsling,,. .,u-s 
tan tanker mpr.ip&jatt jag ar en radio 

discjockey. v.[A 
Vid intervjun i juni var det oklart 

om Radio Preetime kunde fortsatta un¬ 
der sommaren. .Eftersom Mattias var en 



sam^blev genast den ekonomiska belas^ 
ningen hbgre p& honom, Han letade af¬ 
ter en ny kompanjon for att kinana de- 
la' P& kostnaderna. 

- Har man Inga pengar blir det inga 
skiver, och d§, blir det ingen pirat- 
radio. Det varsta ar om man ska stupa 
p& pengarna. 

lugnare men dyrare i narradion 

- Jag skulle kunna tanka mig att 
sanda narradio om jag slapp betala 
STIM. -iDd skulle det bli lagligt och 
lite lugnare, men man skulle som DJ 
infalla i en sbvande rytm. Det blir 
mer rutin da, och man trottnar efter 
ett tag. 

- Det har maste man satsa en del p&. 
D& blir det roligt a andra sidan. Man 

-marker att man f&r lyssnare, 
Du•skulle .antagligen f& fler lyss¬ 

nare i narradion, 
- Ja, men narradions rykte ar redan 

fbrstbrt. I sa fall skulle det vara 
en helt ny station som jag kunde san¬ 
da p&. Jag vet inte om jag vill sanda 
p& n&gon av de befintliga narradiosta 
tionerna. Det finns n&gra bra disc- 
jockeys p& Radio SSM (Botkyra narra¬ 
dio). De kallar sig: Mr Kermit och Mr 
Jet Set, De kan gora angenam radio.De 
andra' pS. stationen ar inte lika bra. 

Ett par av de som gor program for 
Radio SSM har tidigare sant piratra— 
dio. 

Ingen_konkurrens 

Mattias tycker inte det ar nagot pro¬ 
blem med konkurrens fr&n narradion, 
riksradion eller lokalradion. ■ 

- Bn del tycker att narradion ar 
bra som den ar. Det ar bara for att 
de inte hort n&got battre. Jamfor man 
med Sveriges Radio ar det klart myck- 
et battre musik i nSrradion, med dis^ 
joekeyarhai narradion ar klart vard^ 
Ibsa. S4 en del folk tycker att pirajt 
radion ar mycket battre. 

Nar Mattias borjade med piratradio 
var det framst programmakandet som 
lockade. Efterhand har han blivit mer 
intresserad av tekniken, hur man byg- 
ger sandare och forbattrar dem. 

- Ar man intresserad av elektronik- 
komponenter s& lagger man ju ut peng¬ 
ar p& det. Det ar ett ndje att bygga 
sandape, och d& har man lust att lag- 
ga ut,pengar p& det. Da ar det varre 
med STIM-ersattningen. Den gar till 
n&gpt meningslost, anser jag. 

- Verksamheten (STIM) skall f§. fin- 
nas, men det skall inte kosta sS, myck 
et'pengar. Det kanns vettigare att 
bygga,eh sandare. D& har jag n4gon- 

ting som best&r, STIM-pengar bara for^ 
sVinner. Det har ar val den billighs- 
te formen for oss att sanda. ■ 

Skall inte de som skriver melodier 
och texter fa nagon ersatthing alls? 

- Jo, en viss ersatthing, men den 

ar alldeles for hog i Sverige om man 
jamfor med andra lander, Det avgbran- 
de for ersattningen mdste vara hur 
mfinga som lyssnar p§. pragrammen. .Jag 
forstar inte varfor just svenskar ska 
betala sS. mycket till:- kompositbrer,J_o 
visst skall de ha pengar, men d4 ska 
vi ocks4 kunna finansiera avgifterna 
med reklam eller ndgonting annat. 

Mnga_kanaler 

Vi diskuterar hur Mattias skulle vil- 
ja ha det svenska radiosystemet, Det 
viktigaste for honom ar att det finhs 
flera kanaler med olika slags musik, 
s& alia smakriktningar blir tillgbdo- 
sedda. Det viktigaste ar inte konkur¬ 
rens utan mangfald. Hade Sveriges Ra¬ 
dio kunnat forse lyssnarna med flera 
nja kanaler hade Mattias valkomnat det. 
■D& skulle han kunna sl§, p& radion nar 
som heist p& dygnet och lyssna piL den 
musik han gillar, funk och rapj,ing,_ 

Kan man f& mi,ngfald utan konkurremS* 
- Det blir svart med det radande s^ 

stemet. Det mb,ste bli n&gon andring, 
Det vaxer upp en massa narradiostati- 
oner, och det ar samma stil p& alliho 
pa. Kyrkorna tar over. S4 det sattet 
verkar inte sarskilt bra, 

- Man kan inte heller direkt krava 
fri radio. Det m§.ste finnas nligon 
slags kontroll, s& stationerna inte 
blir for manga, som i Italien. Det ar 
lite svi,rt att precisera exakt hur 
jag vill ha det, 

Sveriges Radio bra -—-- - --- _ 
Vill du ha kvar Sveriges Radio? 
- Ja, jag tycker de gbr bra program. 

Alla lyssnar alltid pH nHgot prograjm 
fr&n Sveriges Radio, Nyh'eter ar de 
bra pH. De kommer dock att fH aridra 
stil om det skulle bli konkurrens,Det 
blev ju sa nar Radio Nord bbrjade san 
da. 

Narradion ser han inte som nHgon be 
Svarlig konkurrent till Riksradion. 
ligt honom har den spHrat ur och iinte 
blivit sH bra som man kan fordra. Un- 
dantaget skulle vara ungdomar som gil. 
lar discomusik, vilka inte fHr sina 
behov tillfredsstallda av Riksradion. 

Mattias installning till Sveriges 
dio ar ambivalent. Han ar nc5jd medkai 
cernens allmanna program och missnbjd 
med ungdomsprogrammen. ’' 

- Det ar samma gamla vanliga ’'S51- 



korner" och sadana trakiga grejor. De 
fdrnyar sig inte, medan vi hela tiden 
i v&ra program forsoker hitta p& nya 
saker varje yecka. Riksradion behover 
inte fornya sig, den f&r ju &ida in 
sina licensmedel. De anstallda beho- 
ver inte anstranga sig. Aven om dom 
gor ett d&ligt program f&r dom betalt. 

En dag i fbrvag 

Matties och hans kompanjon har spelat 
in programmen till Radio Ereetime en 
dag fore utsandning. D& kan de gbra 
om programmet om de tycker det blivit 

fbr -daligt. 
- Sager vi minsta fel som "assli” el^ 

ler "har" tar vi om det igen. Har vi 

-en jingel som ar frist&ende kan vi 
pausa dar och gora om det. Man mUste 
vara nojd med programmet, for d& kanns 

det bra nar det sands ut. 
Pbr det mesta har de varit tvli DJs 

i- programmen, Ibland har de pratat om 
vaxlande dar det kannts naturligt.Majb 
tias foredrar dock att programtiden 

. delas upp mellan discjockeyarna, sS, 
att de inte pratar i miin pa varandra. 

DlsGO_och funk 

Musikformatet ar disco och funk efter; 
som det ligger operatdrerna narmast 
'om hjartat. De koper s&dana skivor , 
och d& blir det ocksa det utbudet i 
programmen. 

- Jag har inga andra DJ;s som fdre- 

bilder, utan forsoker utveckla min e- 
gen stil, sager Mattias. Jag provarH 
te riya satt, Nu senast tjatade vi in¬ 
te i bbrjan av programmet om vad det 
skulle innehalla. I stallst dyker det 
upp en massa smi,tt och gott hela ti¬ 
den, Lyssnarna skall inte sitta och 
ha tri.kigt hela tiden. Jag lyssnar p& 
min gamla program och ser vad jag kan 

gora’ battre. 

Mycket jinglar 

Radio Ereetime forsoker ha m&nga jing 
lar i programmen, Adress och u'ppmaning 
att rekvirera ritningar p& FM-sandare 
ligger pli, jinglar. Inslag fr&n Muppet 
Show ar grunden i en del jinglar, 

- Vi snackar inte mellan varje l&t. 
Det ar opbdigt att snacka hela tiden. 
Det man sager skall innebara nagon- 
ting, inte bara vara lost snack, Vi 
sager stationsbeteckniingen och vad Ik 
ten heter, ibland att det ar piratra- 
dio, Har jag last nagot kul om en pi- 
rat sager jag det ocks&, och s& kan 
man dra sandningstider for andra pi- 
rater. 

Reklam kan forekomma i )programmen. 
De har haft utlandska jinglar for LM 

Ericson och en bok om James Bond.Free 
time forsoker kora en jingel mellan 

varje skiva, och d& tycker Mattias att 
de lika val kan variera med reklamin- 
slag. De har inte gjort nagra egna re^ 
klamjinglar for butiker i . Stockholm 
eller svenska varumarken. - . 

Batteridriven mixer 

I borjan var studion mycket primitiv. 
Utrustningen bestod av en batteridri- 
ven mixer, tv& skivspelare och ett 
kassettdack. Den ena skivspelareh sajt 
tes ig&ng med en vaggkontakt och tog 
ett halvt varv p4 sig for att komma 
upp i ratt hastighet. I den andra skiv 
spelaren byggde de in en strbmbrytare, 
och den var mer snabbstartad. 

S& sm4ningom skaffade de sig en ny 
mixer, tv4 SL 1200 Technics skivspe¬ 
lare och tv& kassettdack, Programmen 
har spelats in med Dolby och sants ut 
med hjalp av en freestyle bandspelare 
utan Dolby. Rullbandspelare saknas. 

Samma drivsteg 

Drivsteget p4 4-5 Watt ar det samma 
som vid Mattias fbrsta sandning, Ef- 
fektsteget som bkade styrkan till 25 

Watt i varas har Mattias byggt genom 
ritningar och r4d fran kamrater,. 

Han skulle garna yilja ha en ny an- 
tenn; en 5/8 GP-antenn. Den best4r av 
ett toppsprot och ett jordplan med 2 
mindre sprot, som sitter i 45 graders 
vinkel mot varandra. Antennen ar .5/8 
av en vaglangd och skall ha 60 dBts- 
forstarkning. Polariseringen skulle 
bli vertikal istallet for horisontell 
med den nuvarande dipolantennen. 

Nar det galler att bygga sandare har 
Mattias markt en skillnad mellan pira 
terna norr och soder om Stockholm.So- 
derortspiraterna koper sina komponen- 
ter medan norrortspiraterna garna sam 
iar ihop komponenter fr4n andra appa- 
rater. 

Tvingades flytta fr4n 101 MHz 

Under flera 4r var 101 MHz piratradi_o 
frekvensen i Stockholm. Det ahdrades 
radikalt nar televerket placerade Ear 
sta narradio, Radio Sydost, p4 101.T 
MHZ 1984. Mattias betecknar det som 
sabotage att ockupera piratfrekvensen. 

- En del idioter tyckte att vi skul_ 
le satta pa vara sandare och stdra ut 
Radio Sydost. Det tyckte inte vi.. Bk 
skulle vi bara fbrstdra for oss Sjal- 
va och teleyehket skulle ha anledning 
att pejla oss. Nej, det var bara att 
flytta pa sig. Televerket trodde ‘ val 
att aktiviteterna skulle minska d& , 
inen i stallet har det blivit ett upp- 
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riu Sander manga' pirater kring 102- 
102.5 MHz. Att frekvensbytet skulle 
vara orsaken till uppsyiriget ar dock 
osakert. Pirataktlviteten brukar ga i 
v&gor. Det kan dcksa bero pa att det 
ar valar i &r, Mattias pekar pa att 
det fbrra val&ret, 1982, blev fler pj^ 
rater an normalt, ' 

Humor i Radio Prizcos program 

Av dagens •pirater tycker Mattias att 
Radio Free ar ratt s4 bra. Den nya Ha 
dio Rabalder elder Radio Commotion gar 
att lyssna p&, Det ar lagom med snack 

och mycket musik, 
- Radio Prizco ar inte sa d&lig och 

har aven lyckats med att fla med lite 
humor i programmen, utan att behbva 
strula. Det ar okay om det ar nagot 
kul strul som alia tycker ar roligt, 
men tycker man bara sjalv det ar ro¬ 
ligt har det g&tt for langt. 

Radio Preetime har ibland haft kon- 
kurrens av andra pirater som sant -pa 
samma ''tid. Det galler till exempel R^ 
dio Monopol. 

- Vi bekymrar oss inte for dem, for 
de har lagre kvalitet pa sina program. 
D&ligt ljud och gammal musik, Sadana 
stationer skall ju ocksa fa finnas.De 
har haft overstyrt prat de senaste 
veckorna de sant. Stationen sande pa 

101.5 MHz och vi lag pa 102,5 MHz.Ra¬ 
dio Monopol har flyttat frdn lordagar 
dd de sande samtidigt som en annan pi 
rat. De f&r val flytta pa sig igen.Vi 
tanker inte gora det, 

Sams.andning mellan^flera pirater 

I juni hade Mattias planer pa en sam- 
sandning mellan flera pirater. S& har 
beskrev han det vid intervjuns 

- Vi ,skall anordna nagot slags jip- 
po nu inom dennarmaste mdnaden till- 
sammans med de stora PM-piratema. Vi 
skall fbrsbka kora 5-6 timmar i stradc 
en lordags- eller sondagskvall.Kravet 
ar att dom skall ha; minst 20 watt-san 

“dare. 
- Vi vill forsoka vacka lite upp- 

marksamhet och visa att vi ar organi- 
serade. Det har varit lite roroigt td 
digare &r. Sandare hai" inte fungerat, 
pirater har sanf samtidigt och en, del 
har kort repriser av gamla 'program . 
Jag vi,11 inf bra stan.dafden.'att sanda^r 
en skair sattas pd eh minut innan pro- 
grammet bcrjar, sa h-ft folk, skall’ kun- 
na ratta in stationen i fbfvag. 

Samsandningen agde 'rum Ibrdagen den 
15 juni fr&n kl 19.30 till kl 23.1‘5 ,. 
Pern stationer sande'after varandra' pa 
T02.6 Mhz med en gemensam sandare.’ De 

kaljl.cde 'cig for Stockholms Piratradio 

organisation, Inga pejlare dbk upp un 
der kr'^’al.len trots att de sande frhn 
samma plats hela tiden. 

Viktigt foreko'mma i MRS 

Respons p& programmen f&r Mattias ge- 
nom kamrater och andra pirater. Ett 
par lyssnarbrev har kommit via adrds- 
sen i Holland, Piratrapporterna i Ma- 
lardalens Radiosallskaps,program bVer 
Citysandaren kl 21 p& tisdagar spelar 
ockra, en viss roll. 

- Det ar viktigt att, fbrekomma i p^ 
ratrapportema for manga f&r darige- 
nom feda p& vilka som Sander, Alla 
pirater lyssnar p& rapporten. 

- Jag tar inte s& alivarligt p& Rolf 
V.altins &sikter om v&ra program. ' Vi 
har markt att om vi Spblar r&funk - 
s&dah musik han inte giliar, och 'jag 
vet en del pirater som kbf s&dan, mu¬ 
sik i d& f&r man samre kritik, Det tErb 
vi i samr&d- med andra stationer markt. 
Spelar man musik som han tycker ' om 
f&r man battre kritik. 

- Vi tar ingen hansyn till bans mu- 
siksmak, utan vi spelar v&r musik .‘Han 
far vrida in ett annat program om’han 
into tycker om det. Det ar ju det*som 
ar meningen med det radiosystem . yi 
vill ha. ' 

I slutet av intervjun understryker 
Mattias att de inte vill vara olagM 
ga. De vill inte vara brottslingar , 
men blir tvingade till det eftersomde 
inte har hur mycket pengar som , h&lst 
till att betala STIM och samtidigt k£ 
pa skivor. 

- James Mollan - 

-r=r+=:-h=:4-=+=4-==4*=+=4‘=+=:*f=+ 

Det har var andra delen av reportaget 
om Radio Preetime. Pbrra g&ngen var vi 
med p& en sandning. 

Jag vill gSma ha respons p& detta 
reportage. Ar det till exempel av s& 
stort intresse for er att det moti-ve- 
rar ovanst&ende utfbrliga skriyerier. 
Radio Preetime ar ju en station --.med 
sporadisk programverksamhet som anta^ 
ligen bara en minoritet av ni lasare 
har hbrt. 

Dylika fr&gor dyker allt.id upp har 
vi skriver om lokala stationer. For 
vi fbrfattar ju ofta valdigt ing&ende 
och omfattande alster. Vi fbrsbker ‘ge 
er s& "mj'-cket kbtt p& benen som vi kan 
och ta upp saker som andra tidning'ar 
aldrig nuddar vid. Vi undviker medve- 

tet dagspressjournalistiken efters'oA 
vi skriver for personer med betydande 
radiointresse och inte for allmanhe — 
ten, Ar det ratt eller fel? 
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i oppl1stor 
Radio Luxembourg Top 30 3 September 

1. 9‘ DANCING IN THE STREET, 
David Bowie & Mick dagger 

'2. 1 I GOT YOU BABE, 
• UB 40 & Chrisse Hynde 

3. 3 RUNNING UP THAT HILL, 
Kate Bush 

4. 7 'Narzan boy, Baltimora 
'5-. 6 ^'SAY I AM YOUR NUMBER ONE, 

Princess 
e, 8 ALONE WITHOUT YOU, King 
7. 4 DRIVE, The Cars 
8. 2 GET INTO THE GROOVE, Madonna 
9. NY DON'T MESS WITH DOCTOR DREAM, 

Thompson Twins 
10.12-' I WONDER IP I TAKE YOU HOME, 

Lisa Lisa & Cult Jam 
i1.NY I CAN DREAM ABOUT YOU, Dan 

Hartman 
12.15 YOU'RE THE ONE POR ME, D-Train 
13.30 BODY AND SOUL, Mai Tai 
14.18 TAKES A LITTLE TIME, Total 

Contrast 
15. ? HOLLIDAY, Madonna 
16.23 STORY OP JOHNNY, Marc Almond 
17.13 MONEY POR NOTHING, Dire Straits 
18.10 WE DON'T NEED ANOTHER HERO, 

Tina Turner 
19.16 TAKE ME HOME, Phil Collins 
20.14 WHITE WEDDING, Billy Idol 
21.11 EXCITABLE, Amazulo 
22.NY YESTERDAY'S MAN, Madness 
23.25 ROCK AND ROLL CHILDREN, Dio 
24.NY KNOCK ON WOOD, Amii Stewart 
.25.17 THERE MUST BE AN ANGEL, 

Eurythmics 

26.19 DON QUIXOTE, Nik Kershaw 
27.20 LIVE IS LIPE, Opus 
28.26 AXEL P, Harold Paltermeyer 
29. NY HOLDING OUT POE A HERO, 

Bonnie Tyler 
30. ? GOODBYE GIRL, Go West 

Sands p4 tisdagar kl 22.00-24.00 p& 
1440kHz. 

Tracks Topp 20 31 augusti 

1. 1 I'LL NEVER BE MARIA MAGDALENA, 
Sandra 

2. 2 INTO THE GROOVE, Madonna 
3. ? TARZAN BOY, Baltimora 
4. 4 HEAVEN, Bryan Adams 
5. 17 ROCK ME AMADEUS, Palco 
6. 8 CHERISH, Kool and the Gang 
7. ? THERE MUST BE AN ANGEL, 

Eurythmics 
8. 12 TAKE ON ME: Aha 
9. ? SAMUARI, DID YOU EVER DREAM, 

Mieahel Cretu 
10. NY DON'T MESS WITH DOCTOR DREAM, 

Thompson Twins 

f-orts Tracks 

11.15 SPANISH EDDY, Laura Branigan 
12.18 NEVER SURRENDER, Corey Heart 

13. 7 IN TOO DEEP, Dead or Alive 
14. NY CRAZY IN THE NIGHT, Kim Carnes 
15. T9'STOCKHOLMSSOrfflIAR, Nasa 
16.16 GLORY DAYS, Bruce Springsteen 
17.10 WE DON'T NEED ANOTHER HERO, 

Tina Turner 
18. NY WHAT ABOUT LOVE, Heart 
19. NY DANCING IN THE STREET, 

David Bowie & Mick dagger 

20. NY RUNNING UP THAT HILL, Kate Bush 

Sands pH lordagar kl 13.05-15.00 i P3. 
Lyssnarna rostar fram listan. 

Topp 10 Skovde Ungradio 28 augusti 

1. MARIA MAGDALENA, Sandra 
2. TARZAN BOY, Baltimora 
3. INTO THE GROOVE, Madonna 
4. THERE MUST BE ANANGEL, Eurythmics 
5. SAMURAI, Michael Cretu 
6. DARE ME, Pointer Sisters 
7. DANCING IN THE STREET, 

David Bov/ie & Mick dagger 
8. WE DON'T NEED ANOTHER HERO, 

Tina Turner 
9. 19, Paul Hardcastle 
10. DEMOKRATI, Demokrati 

Speglar skivforsaljningen i Skovde 
Sands i Skovde narradio pli onsdagar 
kl 19.00-21,00 pa 93.3 MHZ. 

Radio Viborg Top 40 den 1 September 

1. 1 APRIKA, Afrika 
2. 2 WE DON'T NEED ANOTHER HERO 

Tina Turner 
3. 4 I'LL NEVER BE MARIA MAGDALENA 

Sandra 
4. 6 INTO THE GROOVE, Madonna 
5. 7 ROCK ME AMADEUS 5 Palco 
6. 3 TARZANBOY, Baltimora 
7. 5 THERE MUST BE AN ANGEL, Eu'ryth- 

mics 
8. 8 A VIEW TO A KILL, Duran Duran 
9i 15 SPANISH EDDIE, Laura Branigan, 
10.11 MADE IN HONG KONG, Snapshot 
11.14 PLETCH TIME, Harold Paltermeyer 
12.12 IMAGINATION, Belouis Some 
13.16 CHERISH, Kool & The Gang 
14. 9 YOU'RE A WOMAN, Bad Bouy's Blue 
15.21 TA' MED, Rugsted & Kreutzfeldt 
16.NY DANCING IN THE STREET, 

David Bowie & Mick dagger 
17.13 IN TOO DEEP, Dead or Alive 
18.18 AXEL P, Harold Paltermeyer 
19.10 TAET pA AEKVATOR, Lis Sorensen 
20.NY SHE'S SO BEAUTIPUL,Cliff Richard 
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forts Radio Viborg Top 40 

21,27 One Way LOVE, Agnetha Faltskog 
22.19 CRAZY FOR YOU, Madonna 
23.NY I GOT YOU BABE, : 

UB 40 &! Chris si e Hynde . 
24.39 BIRBIE NUM. NUM, The Entertai¬ 

ners 
25.35 BLUE NIGHT SHADOW, Two of us 
26.At SO FAR AWAY, Dire Straits 
27.17 ELSKENDE I SOMMERLANDET, Gnags 
28.38"THE'B0WER OF LOVE," Huey Lewis 

& The News 
■ 29.2^ DARE‘ME, Pointer Sisters ■ - 
30.31 MONEY FOR NOTHING, Dire . 

Straits 
31.NY MARIA, Men At Work _ - , 
32.32 FRANKIE, Sister Sledge". 
33.37 BORN ,IN THE USA, Bruce 

Springsteen 
34.20 SHAKE THE DISEASE, Depeche. 

Mode 
35.34 WE ARE THE? WORLD, USA for 

Africa 
36.NY DON QUIXOTE, Nik Kershaw ...i.‘.rf:; 
37.25 DON'T YOU C^ORGET ABOUT ME), 

Simple Minds . 
38. NY ANGEL, Madonna ■ 
39. NY ALONE WITHOUT YOU, King 
40.24 GLORY DAYS, Bruce Springsteen 

Grundas pa skivforsaljningen i " mel- 
lersta Jylland. Sands varje sondag kl 
14-16 p& 103,8 MHZ over Radio Viborg. 

Radio Oresund Topp 20 den 1 September 

1 . 1 I' LL NEVER BE MARIA MAGDALENA, 
Sandra 

2. 3 INTO THE GROOVE, Madonna 
3. 9 SAMURAI, Michael Cretu 
4. 12 DON'T MESS WITH DOCTOR DREA'M, 

Thompson Twins 
5. 19 DANCING IN THE STREET, 

David Bowie & Mick Jaggef 
6. 4'’WE DON'T NEED ANOTHER HERO, 

Tina Turner 
7. ' 2 THERE MUST BE AN ANGEL, 

Eurythmics 
Sv- ■■ 5 TARZAN BOY,- Baltimora 
9. 13 ROCK Iffi) AMADEUS, Falco 
10. NY PART-TIME LOVER, Stevie Wonder 
11.11 DARE ME, Pointer Sisters 
12.15 HEAVEN, Bryan Adams “ r 
13. 6 OUT IN THE FIELDS, Gary Moore 6k 

Phil Lynott 
14.17 BIT BY BIT, Stephanie Mills, 
15. NY KARLEK AR KARLEK,. Dan Tillb.erg 
16. NY HOW WILL I KNOW, Whitney 

Houston 
'17.10 JUST AS-I AM,‘ Alr'Supply 

1 '8. 7 DELIRIO MIND-, Seo tch' ^ 
19. NY ACAPULCO NIGHTS, G'J Lunghi 
20. 8 VIEW TO A KILL, Diiran Duran “ 

Speglar skivforsaljningen i Helsning^, 

boig. Satids pli sdndagar kl 14-16 av R 
Oresund pa 99,2 MHZ, 

Disco 91 Top 40 den 1 September 

1. 4 ACAPULCO NIGHTS, G.J. Lunghi 
2. 2 UNDER THE ICE, Topo & Roby 
3. 3 CHERISH, Kool and the Gang 
4. 10 I'M NOT THE SAME GIRL, Stacy 

Lattysaw 
5. 1 I'LL NEVER BE MARIA MAGDALENA, 

Sandra 
6. 25 A LITTE bit.OP HEAVEN, 

Natalie Cole 
7. 6 YOU CAN WIN IP YOU WANT, ,, 

Modern Talking - ■ --- 
8. 8 YOU'RE A WOMAN, Bad Boys Blues 
9. 9 STRONGER TOGETHER, Shannon 
10.11 LIKE I LIKE IT, Aurra 

11.15 PARADISE MI AMOR, Lune de Miel 
12.12 WHO'S HOLDING DONNA NOW, " 

DeBarge 
13.13 NO ONE EMOTION, George Benson 
14.21 STAY WITH ME, Sign System 
15. 5 DARE ME, Pointer Sisters 
16.16 RAPPIN' DUKE, Rappin' Duke 
17.17 MEN ALONE, MAD liatrix 
18.18.JANET, Commodores 
19.19 WE DON'T.NEED ANOTHER HERO, 

Tina Turner 
20.22 SWEET COOKIE, Heartbreaker ^ : 
21.35 BLACK KISSES, Curtie 6k The "Boom 

Box . . ' ■ 
22.38 ROMEO WHERE' s JULIET,,, Co llagb; 

23.14 I'M GOING UP, Creation 
24.26 I WISH Ne DIDN'T trust ME,:‘;-' 

Bobby Womack 
25.39 GENIE, BB & Q Band 
26.29 PUSH IN THE BUSH, Clair Hicks 
27.27 ALL FOR ME AND ALL OF YON, 9,9 
28.28 STAND UP, Howard Johnson 
29.30 GOING DANCIN' DOWN THE STREET, 

Peter Jacques Band 
30.NY I DON'T WANNA THINK ABOUT-TT,:- 

Tenita Jordan 
31.31 DRESS YOU UP, Madonna ' 
32.32 DON QUICHOTTE,.Magazine 60 
33.33 YOUR PLACE OR MINE, Bar-Kays’ 
34.20 POP LIFE, Prince 
35. NY GET OUTTA TOWN, Dan-, Hartman ’ 
36. NY THE SCREAMS OP-PASSION, The ' 

Family., .,.. 
37. NY VICTIM OP DESIRE, Veronica 

Underwood 
38. NY KARLEK AR KARLEK, Dan Tillberg, 
39. NY BOYFRIEND, Shirley Brown 
40. NY THIS TIME, Dayton 

En jury rbstar fram l&tafna. Sands' p& 
sondagar.kl 14.00-15.30 p& 91.1 MHz _o 
ver Jarvasandaren i Stobkholm. 

(c) Disco 91, Box 8191, 163 08 SPI.NGA 

pAr inte kopieras eller sandas i ra- 
,dio utan tillstdnd fran Disco 91. 
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Musikguiden 
UOIGE_OF_AMERICA_-_UOA 

MSndag-Fre dag 

21.3Q-22.00 .MUSIC USA 

Frekuensor for Europa; 6040, 9760, 
11760, 15205 kHz 

§|clRADi0_gNr-^ENGLAND 

Frekuenser: 1089 och 1053 kHz 

MiindaQ-TorsdaQ 

07.00 Adrian 3ohn 
09.00 Mike Read 
11.00 Simon Bates Golden Hour 
12.00 Radio One Roadshoui 
13.45 Gary Davies 
15.30 Simon & Steve at Sea 
18.00 Bruno Brookes 
20.30 3anice Long 
23.00 3ohn Peel (ej torsdag) 

Torsdaq 

23.0-0 Into the Music 

Fre dao 

07.00 
' ‘1 • - V 

Adrian 3ohn 
09.00 MikeMRead 
11 .00 Simon Bates 
12.00 Radio iOne Roadshouj 
13.45 Gary Davies 
15.30 Mark Pago 
17.30 Select-a-disc 
1.8.45 Roundtable 
20.00 Andy. Peebles 
23.00 Friday Rock Shom 

Lurdaq 

07.00 Mark Pago 
09.00 Peter Pou/cll 
11.00 Dave Lee Travis 
14.00 30 Years Of Rock 

i^.oo Paul Gambaccini 
l7.otl' Saturday Live 
19.30 Andy Kershaui 
20.30 Graham Bannorman 
22.30 Dixie Peach 

j ■ 
Sdndaq 

07.00 Mark Page 
09.00 Peter Powell 
11.00 Steve Wright 
13.30 ' Simmy Saviles Old Record 

Club 

15.30 Adrian 3uste 
17.00 Our Top 10 

18.00 
20.00 
22.00 

00.00 

Tcp 40 

Anne Nightingale . ' 

■Sounds of Sunday Night - 

Robbis Vincent (soul/funk 
jazz/fusion) 
Cluture Rock - Ranking. 
Miss P (re ggae) .r 

RADIO LUXEMBOURG 1440 kHz - 208 meter 

English Service • 

MSndaq-TcEBdQQ 

1i9 -45 l\lon-S top-Music/re li go sa 
program 

21,00 Mike Hollies 
23.00 Tony Bleu/it 
02.00 Peter Anthony 

FrG da q 

20.00 Non-Stop-Music 
21.00 Peter Anthony 
23.00 Bob Stewart 
02.00 Ollie & Stuart 

Ldrdaq 

20.00 Hon-Stop-Music., 
21 .00 Stuart & Ollie 
00.00 Bob Stewart 
02.00 Peter Anthony 

Sdnd^Q 

20.00 Ev religost program 
21.00 Mike Hollies med *’l\lext 

Weeks Top 40" 
23.30 7uP Music Machine 
00.30 American Top 10 

Som vanligt ar Luxembourgs schema 
mycket osakert for en vecka till en 
annan * Vissa fasta inslag finns som 
Top 30 tisdagar 22-00, men vem som 
san der pS en vise tid andras ofta. 
speciellt 00-04, 

RADIO CAROLINE 576/963 kHz 

07.00 3ohn Lewis 
10.00 Peter Phillips ' v 
1 3.00 3ohn Ford 
16.00 Dave Andrews 
19.00 Andy 3ohnson 
23.00 Fergy McNeil 
03.00 Dave Collins 

Aven har reserv. for ev andringar men 
enligt olika yppgifter kan det droja 
innan DO far by^a av pga bevakning 
frSn myndigheternas sida. Se offshore. 

-62- 



Valkommen till klubbsidan, spalten dar vi utan fbrskbnande omskriv- 
ningar berattar vad som hander i Svanlans.DX-Club. Sidan som eager ’ 
sanningen. Eller? 

En omstrldd man 

Svensken sags vara likgiltig infer det mesta. Men ingen inom vdr 
forening ar likgiltig infer Rebert Olsseh. Hans ode har efta dryf- 
tats inem.fbreningen den sista tiden. Man kan nastan gd sA langt’-' 
sem att pdstd att bans ode har dominerat debatten inom foreningen 
under sensommaren. 

Bakgrunden ar den att Robert blev avstangd frdn att sanda pd'-Radio— 
Oresund i bbrjan pd dret. Eftersom Robert•tyckte beslutet var ,orat^ 
t-Vist har han utan storre resultat forsbkt hava beslutet alltaedan 
di-e.t togs. ‘ . 

Efter ett flitigt debaterande i bdde skrift och tal borjade sd 
frdgan kbmma till avgorandets punkt. Prdgan kom upp i ^tyrelsen, 
men man ville inte fatta ndgot beslut-.i frdgan forran man hade hbr- 
t programmakarnas dsikt. Prdgan remiterades till ett programmakar- 
mote, dar deltagarna med en rbsts overvikt rbstade mot Robert. 

Ater igen kom frdgan upp i styrelsen som med en rests overvikt 
igpstade for Robert. Nu var val andd allt frid och frbjd? Brdket 
t'pg slut, Robert bbrjade sanda, eller?' Rej, sd latt ar det inte att 

flid i foreningen. Vissa blev sd upprorda att de hotade hoppa av. 
Be menade att stationen aldrig skulle fungera med Robert Olsson^a 
den. ' ■ i. 

Lars Hansson, som fbrvisso hade vartt den som framst fort Robert- ^ 
motstdndets talan, lyckades bvertala,avhopparhotarna att stanna 

"kvar. Ett programmakarmbte utlystes och vil en votering sa .alia ■■ 
-utom en att man skulle fortsatta att satsa pd foreningen. Sd nu ar 
allt frid och fro.jd igen, an sd lange. Pblj fdljetongen"en fbrehing 
i fbrvirring" i nasta nummer av DXG. . /•, 1 , 

Siudiobygge ' . ■ ' .t;:-- '.■I'!' 

Radio Oresunds studios kommer att byggas om. Sedan jag rapporterade 
om lokallaget i det fbrra numret av DXr-Gnistan har ingenting nyttv 

■hant ]pd den fronten. Vi har fortfarande kvar samma gamla trdnga 
lokal, och lar ha kvar den aven i framtiden edgtersom styrelsen ipte 
har hittat'ndgon ny. Pbr-den som aldrig har varit . i den kan jag 
kort beskriva lokalen. Den bestdr av tre rum. Tvd storre och ett, 
'mindre. I det mindre rummet ar stud ion inrymd. • 

Man kommer nu att bygga om sd att tv-d studios byggs i det inre 
storre rummet . "Sd -lange bygget p-dgdr fortsatter .sandningarna frdn 
det mindre rummet. Har bygget ar klart utryms det mindre rummet, 
detta kommer i fortsattningen att anvahdas som tryckrum. Styrelsen 
har upprattat en studiofond for att' finansiera bygget. En begaran 
ora bidrag kommer att skickas med nasta medlemsutskick. Bygget ber- 

'"akhas vara klart till jul. v ,, s’- 

Styrelsen minskar 

Styrelsen har blivit en person mindre aed'an Gbran Hassel har beft 
om att bli befriad frdn sitt styrelseuppdrag. /oo 
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STYBgLSgLSmij^T 

Goran Hassel - en av de trc nya styxelseledamoter som invaldes i Svalahs DX~ 
Clubs styrelse vid sonaste arsnbtet, bar annonserat att ban avser att avga 
fr&n sin styrolsepost som ledamot med omedelbar verkan. De ovriga tvS, som in 

valdes i Svalans DX-Clubs styrelse for fdrsta g&ngen i &r var Linnie Holm- 
strom, ocb Mats WarnQ*, Eftersom Goran Hassel deklarerat att ban avgar fr&n 
styrelsen passade vi fran DX-Gnistan p& att besoka, bonom'pch fnaga bonom om ' 
anledningen till detta bcslut. - : 

"Jag tyckte att dot blev en valdig massa tjafs i samband med att vi tog upp 

fr&gan om Eobert Olssons medverkan i narradioverksambeten inon Radio Oresund. 
ocb en.,yaldigt stor del av tiden gick at.^iH att diskutera om,ban skulle fd" 
vara-med i verksambeten ellor inte. Jag upplQvde-det som.yaldigt jobbigt att 
styrelsearbetct kom att fokuse'ras kring den bar typen av pePsonfragor medan. 
daremot en mangd andra problem ocb fragor som skulle, behbvt diskuteras al- 
drig bann med att bebandlas” berattar Goran, 

Hela: :a.den 

"Nasiian bela tre styrelse samman'tr ad en bar 'gi.tt. at. till att diskutera Roberts 
medverkan ocb Jag tycker inte att fragan bar:en sa pass stor dignitet att ' 
man behovde lagga ned sa pass mycket tid pa den, Jag bar familj ocb.en bel 
del andra uppdrag,inom andra foreningar att skota ocb ar inte berodd att la£ 
ga ned bur myqket; tid sori belst pa en massa onodiga diskussioner som inte le 
dey nagonstans. Dossutom s& ar Jag valdigt ny i foreningen ocb ar inte i de* 
taij 'insatt i uppbovet till de bar porsonliga konfliktema'ocb motsattnibgar 
na ocb det ar darfor vald.i^t svart for mig att ta stallning”,' •' 

"Icke desto mindre bar Jag stallt mig bakom kravet p& att Robert skulle fa 
vara med eftersom: den' typ av avstangning som det bar. ar fraga om mbste be. - 
traktas sOiij en'mycket. allvarlig foreteelse som man endast tillgriper i allra.l 
yttersta nodfall (mibstanke om brott eller. att vederbprande bar asankat fdr£ 
ningen valdigt allvarlig skada);,- S&vitt Jag forstar. ap det inte den; typen av- 
motiv som digger bakom "avstangningen" utan det bela ligger paett lite mer 
personligt plan". 

HotaSe av’ 

Anledpingen till-att Goran Has self'trot s allt beslutade sig for att avga ur 
styrelsen var ..att, fl era styrelseledambter .ocb programmakare botaie att ’boppa 
av verksambeten om Robert'skulle fa vara med igen ocb detta skulle kunna kom- 
ma att aventyra bela Radio Oresund’s fortsatta verksambet, "Ayen dm Jag tycker 
att det ar principiellt oriktigt att' stanga ute en person pa det btir viset 
tycker Jag inte att Jag vill medverka till att Radio Ores\mds programverksan- 
bet skail bebdva riskera att laggas ned, Jag tycker att Radio Oresund J_gor 
en bta-^'insats for Helsingbqrgs Narradio ocb tycker att det vore, valdigt synd 
om sandningama skulle bebdva; uppbdra, . ; k' 

Jag vill darfor, into driya det bdr kravet "in absurdim" ocb bar darfor beslu— 

tat mig: att avga fran styrelseni J’ag tror att' detta ar bast for alia pairter 
ocb vill harmed onska Radio Gresundj Sval ns DX-Club ocb doss styrelse lyeka 
till med det fortsatta arbetet". avslutar Goran Hassel son alltSa:pi"det bar 
sattet lamnar styrelsearbetet i Svalans DX-Club. Styrelsen bar boslutat be— 
vilja Goran lentledigande fran sin styrolsepost ocb nan av er att bedriva st^; 
relsear'b.etet vidare i fern av en ,6-mannastyrelse till konmande irsmote, /RIO 

Frekvenslista over loggade FM-stationer i Paris (forts’ fr sidan 9 ) 

95.2 Radio 95.2 ellor "La :.FM-star" som stationen kallade sig, Utl bit-nx. • 
95*5 Radio CV’S med olika nybetsprogram ocb internatio'nell rockmusik 
96.1 La Voix du Lizard med skunna program ocb kontaktfdrm'edling,' Progr, mx 
96,6 Radio Ici et Maintenant (R "Har ocb nu") Eng program 06,00-09,00 VOA 
96,9 RFM "La Radio Couleur" (Pargradion) Basta station efter NRJ, Utl "bits 

97.2 Frequence Gaie "Bogstationen" trakiga diskussionsprogram men bra pop, 
98.0 Radio G ned tel ef on program ocb diskussioner med lyssnama 
98,5 Radio Ask/Bour med olika ninoritetsprogran. Koranrecitationer ofta, 

_54_ forts Sid 65 



a 'I sxa Hinuten 

forts PM-stationer i Paris fran sid 64 

98.85 Radio 988r-PM; diskussionsprog— 
ram ooh popmusik 

99;C3 Splidarit4-PM: Tillbaka igen 
ter en tids bortovgi.ro . . 

99.8 NRJ: Paris basta station, nyhe- 
ter,musik och jinglar, 

100,2 Radio Notre Dame - religionspro_ 
gram. Julio Iglesias ofta 

100.6 Radio Hit-PM: Tatt Topp 40-for¬ 
mat. Bioinformation. 

101.0 Poste-Parisien: Aven de med hits 
” Varje lofdag 15-18 sanda USAts 
■ ' topplista 

101.4 Radio Service Tour Eiffel 
Non-stop musik 

102.1 Ouest-PMs Den nya radiostation- 
en i vastra Paris. 

102.7 Media Soleil - afrikansk musik 
Afrique 5 - afrikansk musik 
Antenne Pili-Pili 
Radio Berbers 

103.5 Radio Gilda.; Musik och informa¬ 
tion " Den goda temperaturens ra 
dio^'. Nu nerlagd. 

103.9 Radio Mont Martre; pranska sdn^ 
er. 

Aldre nummer av DXG till salu: 

196‘9,: Julnummer 1:50 
1979.: 1 2 
1980: 1 2 
1981 : 1 2 
1982: 1 2 
1 983: 1 2 
1984: 1 2 

3 4 5 6 
3 4 5.6 
3 4 5 6 
3 4 5 6 
3 4 5 6 

3 4 5 6 

(4:25) 
(4:50) 

Pris: 4 kr/styck forutom julnumret 69 
och nr 6 1979 samt 1980. 

Porto tillkommer 

1 “-4 ex = 3:- ' 
5-8 ex = 6:- 
9-12 ex = 9:- 
13-16 ex = 12:- 
17-20 ex = 15:- 

enligt foljande: 
21-24 ex = 18;- 
25-28 ex = 21;- 
29-32 ex =24;- 
33-36 ex = 27:- 
37-4C1.ex,=.,30;-'0 

om den kbps samtidigt som aldre num 

mer av DXG (annars 3:50 kr). ' ~ 

Radiotortyr 

Vi som lyssnar p4 radio mer eller min 
de oavbrutet dag efter dag, f&r fbrv^ 
so inte som tv-tittarna st4 ut med e3. 
och s& m&nga mord per 4r i rutan, .u- 

_tan det ar i stallet discjockeys som 
med sina sthmmor och allehanda p&hiit 
- eller total brist pS fantasi - fbf- 
fbljer OSS i hemmets trygga helgd. 

Tony Blewit p& Radio Luexmbourg har 
.plagat mig otaliga kvallar med de in- 
telligensbefriade "ja och nej" tavli^ 
arna, Lyssnaren f4r under en minut in 
te besvara Tonys fragor med ja" el¬ 
ler "nej". Tavlingen kanske kan vara 
rolig p& barnkalas eller plLjfor bvrigt 
dbdstrista partyn dar deltagarna hun 

..nit bli avtrubbade genom stora mang— 
der hemkbrt. Men i RadioJ PestI 

-Pins tro pH manniskoslaktet fi.r sig d^ 
for en ordentlig knack nar Metropol i 
P3 gbr "ja och nej tavlingen" till 
sitt stora slagnummer. Det ar val o- 
kay OM Riksradion harmar bra saker i 
utlandsk radio, men att de slapar med 
sig avskradet over gransen med buller 
och b&ng bbr genast stoppas med sky— 
hbga skyddstullar. 

Vi skall inte tala om den person som 
i samma statliga radiokanal skjuter 
sender var och yarannan skiva med pi- 
stolskott. "Kulan" har han visst myck 
et traffande (bnsketankande) kallaT 
sig. Pinns det nagon omtanksam p& Sve 
riges Radio som' laser detta kan veder 

“bbrande garna fa "slarva bort" bandet 
med pistolskottet. 

'.Kan n&gon sedan ge mig ett bra fbr- 
slag hur man skall stoppa Jacob Dah— 
lins "s&ng" till instrumentala disco- 

._llitar blir jag evigt tacksam. 

Du f&r pengarna tillbaka for slutsdl- 
da nummer om du inte uppger resernum 
mer. 

Numr'en ..skickas ut samtidigt som DXG 
3/85. ■ 

Satt in pengarna p4 vlirt postgirokon- 
t-o nr 1 35 93-9. Du kan ocks4 anvanda 
svenska frimarekn (3:50 hbgsta valor) 
eller IRC (= 2;70 kr/st). 

Utility-frekvenslista nr 2: 
Pbr medlemmar . 5:50 

“ 'Pbir bvriga -'-I' 7:00 
Eter-Aktuellt nr 7 1968 kostar 1:50 
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■”G4r man sedan over till narradion s4 
kan det ofta bli valdigt underh411an- 
de, speciellt nar vissa fbrm4gor i tid 
och otid doper om artister. De kan 
bli de mest fantasifulla namn man som 
aldrig tidigare uttalats av en manrii- 
skomun. 

Vi f&r inte gblmma bort "tempo—poliser 
na". De talar alltid om for■lyssnarna, 
att "nu skall vi sanka tempot lite" ^ 
ler "nu skall vi oka tempot' en aning". 
Precis som om lyssnaren inte pd e^en 
hand skulle kunna markatempofbrand— 
ringen. ■Befria radio] ' /JaM 
Senaste offshore p4 nasta sida] 



I sista minuten fortsatter med en del 

nyheter bl.a. fran off shore ijadio 
fronten* PS, off shore sidoma.har ni 

ju kujinat lasa om: den av engelska DTI 

genomforda blockaden mot d hadp off¬ 
shore radio fartygen Caroline och La¬ 
ser. Eftersom vi fdl:^ en'hel del 
pressklipp i detta arende- sa fortsatt 

ter vi med en del nyheter om d’et hela 
-hamtade fran namnda pressklipp fran 
-iJ’lrloraks DK''. 
-Laser "seglar ivag 

■^iFredagen den 2:5 augusti fa,nns ,e.n li - 
^en notis inford i "The Etjarr'lsom lat 

att ■beratta^.ati; Laserskeppe^, "Gommun_i 
cator" dageh fore (torsd den 22/8) ha 

■de lossat ahkar ooh seglat^ ivag fran 
“sin davarandd'position intill Caroli- 
’ineskeppet "Rbss Eevenge^d "Coramtinica¬ 
tor" korde ivag'ca ;'eh mil norrut frdn 

-Caroline-fartyget i Nordsjon. Syftet 
med flyttningen var av allt att doma 
att fdrhindra att DTIss "spionfartyg" 

_i'Dioptric Surveyor" skulle kunna over 
•vaka b&da radioskeppon pa en och sam- 
ma gdng. 

:.0m en heltackande bevalcning av de ba- 
da skeppen nu skall kunna genomforas 
maste man i sa fall satta in ytterli- 

•gare ett fartyg till en kostnad av 
50,000 pund i manaden. Saledes skulle 
den sammanlagda kostnaden for blocka- 
den i sS, fall ■komma att uppgS, till 

-100,000 pund i'inahaden> Detta skulle 
ocksS. innebara en okad belastning for 
de skattemedel som bohovs spenderas i 
regeringens kampanj mot off shore sta 
tionema och torde som sadant vara 
ett synnerligen valkommet tillskott i 

■off shore stationemas ogon. 

-^lad.je bland irlandama 

“‘"The Irish Press" skrev den 15 augus- 
ti ett inlagg med anledning av r^3- 
ringens blockad i vilket man konstat_e 
rade att Laser 558 Qmojliggjort mot - 
tagningen av RGJE (den irlandska riks- 
kanalen) i stora delar av England un¬ 
der det 'senaste arot. Tidningen kons- 
taterade-vidare att rogeringens at- 

• garder nu mots av gladje fran stora 
delar av d:e irlandska immigrantema i 
Storbritannien,'- - ::r 

En ganska intressant uppgift var att 
det hade bekraftats att en av anled - 
ningama till att DTI nu bestamt sig 
for att ingripa var att irlatidska im- 

. migrantgrupper under [ganska lang tid 
pressat myndigheterna till att handla 

['mot stationen» En talesman for radio- 
- kanalen RTE-1 4'^Dublin uppgav att han 
-sktill'e valkomna lett fullt aterupprat- 
taiide av stationehs -lyssnartal i Eng- 

. ' lund, Det uppskattas att uppemot 
100.000 manniskor regelbxmdet lyss- 
nar till RTE i Storbritaimien, I1-. 

skan over stomingarna .fran-Laser : r 
brukar intensifieras sa har ars ef- , 

■'tersom en valdigt stdr del i'rlandd- 

re ar angelagna att fd hdra resulta 
ten fr&n de pdgaende irlandksa fdt- 
bollsmatchema, " 

BBC % s narvaro granskas .. i. 

Ett dussintal batar har rapporterats • 
och registrerats hos polismyndighe — 
terna for att ha haft samrore, med nd 
gon av off shore stationenia ..sedan ■ 
bevakningen sattes in* Dotta, rappor— 
terades av "Evening Star'* den..20/8 • 
Det lustigaste inslaget i den. bar 
rapporten var val utan tvekan att en 
av de farkoster som rapporterats in- 
'hyste en mangd reportrar frdn BBC. 

Nyhetsjournalisten Gaiy Lloyd besok- 
te "Ross Revenge" och intervjviade de 
DJ SS som var ombord for att hora ef- 
ter vad regeringens dtgarder hittills 

•haft for effekt. Inslaget sandes ’Se— 
nare over BBC—TV, DTI kommer nu att 
overvaga att lata dtala BBC-medarbe- 
taren for "samrbret" mod Radio Caro¬ 
line! 

"Detta ar smatt fantastiskt" uttala- 
de en BBC-talesman nar dot har, be.sk_e 
det b 1 ev kan t, " Innan vi gj o rd e" re — 
portaget tog vi kontakt mod DTI , ;for 
att fa reda om vi kunde fd *'grbn,t 
Ijus" att gora reportaget eller Ints' 
och for att fbrsakra oss om att . det 
inte skulle bli nagra efterrakningar 
av det hela," 

"Eftersom DTI pd det stadiet inte ha 
de ndgot att invanda gcnomforde . vT 
reportaget som vi hade pl.anerat, Vi 
har inte pd ndgot satt understott 
stationen eller forsett den med for- 
nodenheter, Allt vi gjor'de var att 
ga ombord och gora inte'rvjun" slutar' 
talesmannen, ' 

Ryck upp IRA! v-..w 

Det kanske mest intressanta inlagget 
med anledning av DTI-bloekadon var' 
kanske det som forekon i "Evening. 
Star" den I3/8. Tidningen.skriyer. 
att i stallet for att slbsa'skatte — 
medel pa att forsbka fd stopp pd off 
shore stationema bordej man se s ^ till 
att forbattra de nuvarande kommersi— 

ella lokalradiostationernas'villkor 
sa att dessa, kan .'konkUrrera pd mera 
jambbrdig fot med off shore static - 

nema, ^a 'bort de nuvarande,,restrik- 

tionerna och undanroj pd sd-satt: be- 
hovet av..piratstationerna! . 
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DX-GNISTAN 

% 

N E : 2 19 8 5 

A E G A N G 16 

Utgivare; Svalans DX-Club, Box 8022, 
250 08 HELSINGBOEG 

Tryckt p& Svalantryck i Helsingborg 
den 5 September 1985. 

DX-Gnistan kommer ut 6 ganger per Hr 
med 70-80 sidor per nummer. 

Provex; 7:50 kr eller 3 lECi. 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=:+=r+=:+=:+=+=:-}-=4-=:-^.:=: 

Provprenumeration enabrt for ny la- 
sare: 3 nummer for 22:50 kr 

DXG 3/85 - 5/85 

+ =+=+=+=+= 4-=+=+=+=+=+=+=+=*(-=:+=+=+=+=+ 

Medlemskap i Svalans DX-Club under 1 
&r (inkluderar preniameration p& DXG) 
kostar; 

Alt. 21 DXG 2/85 - 1/86 = 55:- 
Alt. 32 DXG 3/85 - 2/86 =55:- 

Satt in avgiften pi. virt postgirokon- 
to nummer 1 35 93-91 

Ange ditt fodelselix pd talongeni 

Special rates for subscribers outside 
the Nordic Countries. Write for more 
information! 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

IMEHAlLSgQgETECKNING 

Spalter sid 

UK-Waves -j 3 
Gnistor & Ljusbdgar 15 
Nutwork 27 
dver Granserna 39 
Off Shore Eadio 43 
Eri Eadio: Kortvag & mellanvdg 47 

-"- : EM-pirater Helsingborg 51 
: EM-pirater Stockholm 36 

Topplistor 60 
Musikguiden 62 
Nytt P& Klubbfronten 64 
I Sista Minuten 65 

Speclalinslag 

Beacon Eadio i nivd med lyssnarna 3 
Eikt radioutbud i Paris 7 
Eadio Nepal: Smd medel, stor matarelO 
Esselte kbper danska Kanal 2 24 
Ut till laser och Radio Caroline! 32 
R Ereetime har klarat sig i mer an 
tvd dr 55 

Medlemsservice 

Aldre nummer av DX-Gnistan 65 

Stoggdatim_till_nr_3_1985 

Artikelmaterial, insandare, annonser 
och bidrag till alia spalter utom lo^ 
gar pd. EM-pirater skall vara oss til]L 
handa senast fredagen den 11 oktober. 

Loggar pd EM-pirater skall vara inne 
senast fredagen den 18 oktober. 

Huvudredaktor och ansvarig utgivare 
JaM James Mollan 0753/78670 

042/123143 

Redaktionssekreterare 
00 Olofo Olsson 042/296482 

Redaktbrer 
BAH Bengt Ahlqvist 
CES Karl-Erik Stridh 
LAH Lennart Andersson 
RIO Robert Olsson 

Bidrag till boxen fbrutom 

042/118466 
042/ 31672 
031/181114 
042/184104 

Gripet ur luften: Lennart Andersson, 
Engelbrektsgatan 55, 412 52 gOtEBOEG 

Nutwork: Karl-Erik Stridh, Idngarods- 
gatan 46 B 3tr, 263 00 HOGANAS 

James Mollan nds snabbast pd: Lagman 
Lekares Vag 8 6tr, 145 58 NORSBORG 

Klubblokal: Rokullagatan 2 A, Oppet 

sbndagar kl 15. Ring fbrst om du kom¬ 
mer ndgon annan gdngl 

DX-Gnistan nr 1/85 kostar 7:50 kr 

+=+= += += += += +=: += -h= +=+=: += 4-=: +=r -f =r -f =+= + 

Annonspriser 

1/1 sida = 100;- 1/4 sida = 35:- 
1/2 sida = 60;- 1/8 sida = 20:- 

+=+= :+=+=+=+=+=+=+; =+=+=+=+: 

Radio Oresund - 99,2 _ Helsingborg 

Mdn 06.45-08.15 Tor 07.30-09.00 
09.30-12.00 15.00-17.00 
13.00-14.00 Ere 06.45-08.15 
15.00-18.00 09.30-11.00 

Tis 06.45-08.15 15.00-17.00 
15.00-18.00 20.00-21.30 
21.45-22.30 Lor 10.00-14.00 

0ns 06.45-08.15 20.00-22.00 
09.30-12.00 24.00-04.00 
15.00-18.00 Son 12.30-17.00 
20.00-21,00 17.45-19.00 
22.30-00.00 19.30-20.45 

DX-program sondagar kl 19.30-20.30, i 
repris mdndagar kl 13.00-14.00 

Du kan gora ditt eget program imder 
45 min pd onsdagar kl 22.30-24.00. 

Svensk scmmartid anvands i detta nr. Telefon: 042/ 11 11 11 
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Br TTF, B; SHOR TV/AVE 
PCCF.PTIOW 1 6 0 5 id 

HAfSIDBOCKER 
Maqra exempel ur vSri 
s o r t j m e n t a v h a ri cl b o c !•; e r 

for D X - a r e , r a d i o a ?n a - 
torer och andra som ar 
t rU r e s s e r a d e a v r' a o i 
o1 Ik a former: 

THE RAD!OAHATEUR*S HANDBOOK I385 

3d.. 18^1^00 
.     265,00 

THE ARRL ANTENNA 800K,.hf.t. 108,00 

THE RADIO AMATEUR ANTENNA 
handbook..^. 81.00 

INTERFERENCE HANDBOOK...... 101,00 

RADiOCOMMUNiCAT IONS HANDBOOK. 160,00 

CONFIDENTIAL FREQUENCY LIST + 

GUIDE TO RTTY FREQUENCIES. 160,00 

VHF/UHF MANUAL. 16 3.00 

m F I 

Deri e:Mla bok i sftt 

RADIX Tel.: 042/29 64 82, 14 15 30 
Postgiro: 16 97 17-6 
Baiikgiro: 414-2238 

eox 7w 
2511'7 HEL3ING80RG 


